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Zápis z 9. schůze rady města
ze dne 17.1.2007
� 1. Masopust v Nakolicích

Rada byla informována panem Winzberge-
rem o přípravě masopustu, který se uskuteč-
ní v obci Nakolice dne 17.2.2007. Rada
vzala na vědomí informaci o konání maso-
pustu v Nakolicích a souhlasila s poskytnu-
tím finančního příspěvku.

� 2. Jednání se zástupci Ústavu systémové
biologie a ekologie Akademie věd České
Republiky ve věci využití objektu býva-
lých jeslí a kinosálu
Rada byla informována Doc. RNDr. Dali-
borem Štysem, CSc. o plánech Ústavu
fyzikální biologie JU v Č. Budějovicích a
Ústavu systémové biologie a ekologie Aka-
demie věd České Republiky v Nových Hra-
dech ve věci využití bývalých jeslí. Dále
pan Štys informoval radu o možnosti
využití kina v Nových Hradech jako jedna-
cího sálu pro potřeby studentů Akademic-
kého univerzitního centra. Rada vzala na
vědomí informaci o využití jeslí a možném
využití kina v Nových Hradech pro potřeby
Akademického univerzitního centra.

� 3. Žádost o osvobození nebo snížení po-
platku za svoz odpadu
Rada obdržela a projednala žádost Sboru
dobrovolných hasičů Nové Hrady o osvo-
bození nebo snížení poplatku za svoz a lik-
vidaci komunálního odpadu pro členy SDH
Nové Hrady a Údolí. Žádost odůvodňují
tím, že veškeré zásahy při povodních a lik-
vidaci požáru provádějí zdarma a podílejí
se na akcích města. Rada žádost zamítla.
Pro ocenění činnosti členů SDH Nové Hra-
dy a Údolí bude hledána jiná forma.

� 4. Žádost o přezkoumání záležitosti (paní
Ševčíková DPS)
Rada obdržela a projednala dopis pana Mi-
lana Ševčíka, Roudenská 459/9, České Bu-
dějovice, o přednostní umístění paní
Barbory Ševčíkové v domově důchodců.
V dopise též žádá o přezkoumání a přehod-

nocení současného pobytu paní Ševčíkové
v Domě s pečovatelskou službou a zároveň
o pomoc, která je zapotřebí, pro urovnání
stávajícího stavu a pro přednostní umístění
jeho matky v domově důchodců, který bude
odpovídat jejímu zdravotnímu stavu a
schopnostem. Rada vzala obsah dopisu na
vědomí a pověřila Sociální komisi jedná-
ním v této věci.

� 5. Žádost o ukončení mandátu zastupite-
le města
Rada obdržela rezignaci pana Jána Doro-
toviče na funkci zastupitele města v souvis-
losti s jeho zdravotními potížemi. Rada vza-
la rezignaci pana Jána Dorotoviče na
vědomí a rozhodla o zaslání oznámení o
vzniku mandátu panu Josefu Sýkorovi, kte-
rý byl prvním náhradníkem za KSČM.
Rada postoupila výše uvedenou skutečnost
k projednání zastupitelstvu Z5. Rada děkuje
panu Jánu Dorotovičovi za dlouholetou
práci pro město Nové Hrady.

� 6. Oznámení o požáru v čp. 114
Rada byla informována dopisy Technic-
kých služeb města Nové Hrady a HZS JK
České Budějovice o vzniku požáru dne
27.11.2006 v netypovém bytovém domě,
Husova ulice č.p. 114. Požár vznikl tím, že
došlo k vyhoření sazí v komínovém tělese
bytu paní Olgy Pruknerové. Rada vzala na
vědomí informace o požáru v domě čp. 114
a pověřila Technické služby města zajiště-
ním pravidelné kontroly dodržování naříze-
ní Hasičského záchranného sboru
Jihočeského kraje.

� 7. Žádost o poskytnutí příspěvku
pro rok 2007
Rada obdržela žádosti Vincenckého spole-
čenství Nové Hrady a Základní kynologic-
ké organizace Nové Hrady o poskytnutí
finančního příspěvku na činnost pro rok
2007. Rada postoupila žádosti k projednání
Finanční komisi a případným vyčleněním
finančních prostředků.

� 8. Žádost o schválení rozpočtových změn
Rada města byla seznámena paní Evou
Stráskou, účetní Městského úřadu Nové
Hrady s žádostí o schválení rozpočtových
změn č. 6., které musí být zapracovány do
uzávěrky za měsíc prosinec 2006. Rada
schválila rozpočtové změny dle přílohy.

� 9. Využití budovy bývalého Státního stat-
ku Jeneč
Rada projednala další postup ve věci
využití budovy bývalého statku v České uli-
ci, kde byl k 8.12.2006 ukončen nájem Stát-
ního statku Jeneč. Objekt byl posouzen

statikem a je tedy možné budovu pronaj-
mout. Případným zájemcům je možné části
budovy pronajmout s tím, že sál zůstane
k dispozici městu. Rada pověřila tajemníka
MěÚ zveřejněním záměru o pronajmutí
prostor na vývěsní desce, internetových
stránkách města a v NZ.

� 10. Žádost o informace ohledně pronájmu
prostor
Rada obdržela a posoudila dotaz pana Jana
Malíka, manažera MAS Sdružení Růže, za
jakých podmínek by bylo možné pronaj-
mutí společné kanceláře pro SR (IpC) a
MAS SR v Nových Hradech. Rada souhla-
sila s poskytnutím kanceláře v areálu budo-
vy Statků a pověřila tajemníka městského
úřadu jednáním v této věci a zasláním ce-
nové nabídky.

� 11. Informace o majetkoprávních vzta-
zích v okolí objektu čp. 339
Rada města projednala orientační zákres
majetkoprávních vztahů k pozemkům
v okolí objektu č.p. 339, vypracovaný Sta-
vebním úřadem MěÚ Nové Hrady pro
možné posouzení přidělení parkovacích
míst. Rada vzala obsah dopisu stavebního
úřadu na vědomí. Rada pověřila starostu a
tajemníka jednáním s vlastníky dotčených
pozemků a podnikem Lesy ČR ve věci vy-
řešení majetkoprávních vztahů.

� 12. Předání budovy Státního statku Je-
neč čp. 74
Rada projednala dohodu o ukončení
smlouvy o nájmu nebytových prostor
v Nových Hradech, Česká 74, uzavřenou
mezi Městem Nové Hrady a Státním stat-
kem Jeneč, státní podnik, Karlovarská 7,
Jeneč. Rada vzala na vědomí dohodu o
ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor. Rada města vzala na vědomí pře-
dávací protokol budovy Česká, čp. 74,
Nové Hrady a souhlasila s úhradou části
zařízení dle seznamu v celkové výši
4.570,- Kč.

� 13. Podnět k vypsání výběrové soutěže
na zpracování zastavovací studie
Rada města projednala podnět k vypsání
výběrové soutěže na zpracování zastavo-
vací studie, který je podán Stavebním
úřadem MěÚ Nové Hrady z důvodu nedo-
statku nových stavebních parcel pro vý-
stavbu rodinných domů. Rada vzala obsah
dopisu na vědomí a pověřila investiční od-
bor, aby ve spolupráci se stavebním úřa-
dem připravil podklady pro další jednání
ve věci možného zpracování územní studie
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– zastavovacího plánu pro lokalitu Jižní
město.

� 14. Vyhlášení grantových programů Ji-
hočeského kraje AP PRK 2007
Rada byla Mgr. Jarolímkem seznámena
s vyhlášením jihočeských grantových prog-
ramů pro rok 2007. Rada projednala jednot-
livé oblasti grantových programů (Cestovní
ruch, kultura a vnější vztahy, Infrastruktura,
Vzdělávání, věda a sport) a pověřila tajem-
níka městského úřadu zajištěním přípravy
podkladů pro podání žádostí jednotlivými
odbory MěÚ Nové Hrady.

� 15. Osadní výbory
Rada projednala postup pro vytvoření osad-
ních výborů a způsob volby členů osadních
výborů. O vzniku osadních výborů rozhod-

nou občané v místním hlasování a pomocí
místních voleb zvolí své zástupce do osad-
ního výboru. Rada pověřila starostu města a
Mgr. Rolínka přípravou setkání občanů
osad za účelem vytvoření osadních výborů
a následných voleb členů osadních výborů.

� 16. Ustanovení zmocněného zástupce
města Nové Hrady v MAS SR a Honeb-
ním společenstvu N. Hrady
Rada projednala dopis pana Leoše Brychty
ve věci ustanovení zmocněného zástupce
města Nové Hrady v Honebním společen-
stvu Nové Hrady. Rada dále projednala
ustanovení zmocněného zástupce v Místní
akční skupině Sdružení Růže. Rada rozhod-
la o předložení tohoto bodu na jednání
zastupitelstva města a doporučila zastupitel-
stvu schválit nominaci starosty města Mgr.
Vladimíra Hokra, jakožto zástupce města
v MAS SR a pana Leoše Brychty, jakožto

zástupce v Honebním společenstvu Nové
Hrady.

� 17. Stav autobusového nádraží
Rada byla panem M. Šlencem informována
o stížnostech občanů ve věci neuspokojivé-
ho stavu čekárny autobusového nádraží
v Nových Hradech. Rada konstatovala, že
autobusové nádraží je v majetku firmy
ČSAD Jihotrans. a.s., a pověřila starostu
města projednáním této záležitosti s vede-
ním firmy Jihotrans a.s.

� 18. Bezpečnost ve městě
Rada byla panem M. Šlencem informována
o stížnostech občanů ohledně zajištění
bezpečnosti ve městě. V nočních hodinách
dochází k narušování nočního klidu, výtržnos-
tem a poškozování majetku. Rada pověřila
starostu města jednáním s Policií ČR za
účelem zvýšení kontroly pořádku a zajiště-
ní bezpečnosti ve městě.

Radnice informuje
pokračování ze str. 1

Zápis z 10. schůze rady města
ze dne 31.1.2007

� 1. Nabídka na řešení odvlhčení budovy
ZŠ
Rada obdržela a projednala nabídku spol.
s r.o. Hydropol ČR na řešení odvlhčení bu-
dovy školy v Nových Hradech. Nabídka je
zpracována na odvlhčení stěn a zdiva tech-
nologií Hydropol, která umožňuje kom-
pletní odvlhčení budovy v celém jejím půdo-
rysu. Rada postoupila nabídku f. Hydropol
s.r.o. k projednání Finanční komisi a pově-
řila ji případným vyčleněním finančních
prostředků do rozpočtu města pro rok 2007.

� 2. Sdělení k výsledkům měření osvětlení
ZŠ Nové Hrady
Rada obdržela a projednala sdělení Mgr.
Zdeňka Chrta, ředitele ZŠ Nové Hrady
k výsledkům měření osvětlení prováděného
Krajskou hygienickou stanicí JčK. Na zá-
kladě zjištěných závad pověřil ředitel ZŠ
opravou osvětlení firmu Macho – Klíma
Nové Hrady, která provede výměnu a dopl-
nění osvětlovacích těles. Náklady na opra-
vu budou hrazeny z rozpočtu školy. Rada
vzala obsah dopisu na vědomí.

� 3. Oznámení o zahájení správního řízení
Rada obdržela dopis Krajského úřadu – Od-
boru životního prostředí, zemědělství a les-
nictví o zahájení správního řízení ve věci
povolení výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněného živočicha – kormorána
velkého. Rada vzala obsah dopisu na vědo-
mí.

� 4. Oznámení o vzniklé škodě
Rada obdržela dopis TSM Nové Hrady o
vzniklé škodě na majetku města na budově
bývalého statku Nové Hrady čp. 74. Vlivem
silného větru dne 18.1.2007 došlo k povale-
ní zídky – štítové zdi mezi budovou bývalé-
ho statku a pozemkem manželů
Princových, Nové Hrady čp. 73. Jedná se o
poškození většího rozsahu. Opravu spadlé
štítové zdi nejsou TSM schopny zajistit
svépomocí, a proto žádají radu města o za-
jištění firmy na základě cenové nabídky,
která zajistí opravu poškozené štítové zdi.

Rada města vzala obsah dopisu na vědomí a
pověřila paní Romanu Kříhovou - investič-
ní odbor MěÚ – zajištěním poptávky pro
výběrové řízení na opravu poškozené štíto-
vé zdi na objektu bývalých statků. Dále po-
věřila tajemníka MěÚ prověřením
možnosti úhrady opravy na základě pojiště-
ní budovy u pojišťovny Kooperativa, a.s.

� 5. Přehled škod způsobených vichřicí
Rada obdržela zprávu ředitele Základní
školy Nové Hrady o škodách způsobených
vichřicí dne 18.1.2007, celková výše škod
je odhadnuta na 16.000,- Kč, nejnutnější
drobné opravy byly provedeny okamžitě.
Rada vzala obsah zprávy na vědomí a pově-
řila tajemníka městského úřadu jednáním
s pojišťovnou o možnosti úhrady škod z po-
jistné smlouvy na objekty.

� 6. Žádost o finanční příspěvek na soutěž
Rada obdržela a projednala žádost Českého
svazu ochránců přírody základní organiza-
ce Nové Hrady o poskytnutí příspěvku na
zajištění soutěže žáků škol – Poznej přírodu
Novohradska - Memoriál RSDr. Stanislava
Kučery. Rada souhlasila s poskytnutím fi-
nančního příspěvku na tuto akci a uložila fi-
nanční komisi zajištění finančních
prostředků.

� 7. Žádost o finanční příspěvek na vytápě-
ní prostor ZUŠ
Rada obdržela žádost ZUŠ Trhové Sviny o
finanční příspěvek na vytápění prostor Zá-
kladní umělecké školy v Nových Hradech
zaslaný ředitelkou ZUŠ v Trhových Svi-
nech paní Věrou Kuthanovou. Rada vzala
obsah žádosti na vědomí a postoupila
žádost k dalšímu jednání finanční komisi.

� 8. Oznámení o zahájení řízení k žádosti
Rada obdržela žádost pana Zdeňka Kučery,
bytem Nové Hrady, o souhlas s odkácením
stromů rostoucích mimo lesní pozemek, na
pozemku parc. č. 817/1 ve vlastnictví města
Nové Hrady, katastrální území Nové Hra-
dy. Rada neměla připomínek a souhlasila
jako vlastník předmětného pozemku s od-
kácením stromů uvedených v žádosti pana
Kučery.

� 9. Žádost o poskytnutí finančního pří-
spěvku
Rada obdržela žádost nakladatelství Práh,
s.r.o., Patočkova 2386/85 Praha 6 o poskyt-
nutí finančního příspěvku na vydání připra-
vované publikace „55 legend z českých
hradů a měst.“ Vzhledem k tomu, že se jed-
na z legend uváděných v této knize dotýká
Nových Hradů, žádá nakladatelství o pos-
kytnutí finančního příspěvku. Rada souhla-
sila s poskytnutím příspěvku ve výši
5.000,- Kč a pověřila finanční komisi vy-
členěním finančních prostředků.

� 10. Závěr zjišťovacího řízení s žádostí o
zveřejnění
Rada města obdržela závěr zjišťovacího ří-
zení Krajského úřadu, Odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví ve věci
„Navýšení těžby v pískovně Nakolice“. Ze
závěrů zjišťovacího řízení je patrné, že na-
výšení těžby v pískovně Nakolice je pří-
pustné za podmínek stanovených Odborem
životního prostředí, zemědělství a lesnictví
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Rada
vzala rozhodnutí zjišťovacího řízení na vě-
domí.

� 11. Zápis z jednání sociální komise
Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 22. ledna 2007, která
předkládá novou žádost o byt 0+1 v DPS
Nové Hrady paní Anny Kotkové, bytem
Budovatelská 971 Trhové Sviny. V zápise
je též upozorněno na špatný stav stávajících
volných bytů v DPS. Rada souhlasila s při-
dělením bytu 1+0 v DPS Nové Hrady pro
paní Annu Kotkovou. Rada pověřila TSM
prověřením skutečného stavu volných bytů
v DPS.

� 12. MUDr. Jan Ječný – vyčlenění parko-
vacího místa
Rada projednala opakovanou žádost
MUDr. Jana Ječného ve věci vyčlenění par-
kovacího místa před objektem č.p. 339 na
části pozemku 259/29. Rada konstatovala,
že na základě zjištění majetkových vztahů
k předmětnému pozemku lze vyčlenit
MUDr. J. Ječnému parkovací místo za pod-

pokračování na str. 3
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mínky, že označení stání provede žadatel na
vlastní náklady v souladu s právním předpi-
sem na úseku silničního zákona. Rada sou-
hlasila s vyčleněním parkovacího místa od
30.4.2007 za cenu 600,- Kč.

� 3. Granty podávané městem Nové Hrady
Rada byla seznámena s přehledem grantů
podávaných městem Nové Hrady Jihoče-
skému kraji. Jedná se o granty: Obnova vy-
bavení sportovního areálu Nové Hrady;
Zpracování projektové dokumentace re-
konstrukce komunikace v Zahradní čtvrti

Nové Hrady; Příjezdová komunikace k ma-
teřské škole – projektová dokumentace;
Místní komunikace pro přístup k rozvojové
rekreační oblasti pískovna Nakolice; Řez-
bářské sympozium v Nových Hradech.
Rada souhlasila s podáním žádostí a jejich
spolufinancováním. Rada pověřila paní R.
Kříhovou a tajemníka MěÚ zajištěním po-
dání žádostí.

� 14. Prodloužení termínu dokončení díla
„Stavební úpravy suterénu radnice Nové
Hrady“
Rada byla informována panem Bělohlavem
(Stavební poradna s.r.o. – dozor stavby) o

průběhu prací na projektu „Stavební úpra-
vy suterénu radnice Nové Hrady“. Z důvo-
du dořešení víceprací, které byly v návrhu
(Zpráva k dodatku č.1) předloženy radě
města a zastupitelstvu v prosinci 2006,
požádal zhotovitel díla (firma Sexta s.r.o.)
o prodloužení termínu dokončení díla do
15.3.2007. Vícepráce se týkaly především
napojení stávající kanalizace sklepa do
hlavního městského kanalizačního řadu a
přeložky topení a vody pro infocentrum a
repasy stávajících oken radnice. Podrobná
zpráva včetně finančního vyčíslení více-
prací bude Stavební poradnou dodána do
7.2.2007. Rada souhlasila s prodloužením
termínu dokončení díla do 15.3.2007.

Radnice informuje
pokračování ze str. 2

ZÁPIS
z 4. veřejného jednání zastupitelstva

města v Nových Hradech
dne 28. prosince  2006

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále bý-
valých statků Nové Hrady. Jednání zahájil a
vedl pan starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 13
členů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval,
že zápis ze 3. zasedání byl řádně ověřen a zve-
řejněn a nebyly vůči němu vzneseny námitky
ani připomínky.

� Schválení Územního plánu obce – města
Nové Hrady

Pan Prášil seznámil přítomné se souborným
stanoviskem nadřízeného orgánu územního
plánování – Krajského úřadu Jihočeského kra-
je, odboru územního plánování, stavebního
řádu a investic k Územně plánovací dokumen-
taci (ÚPD) pro město Nové Hrady a jeho
správní území. Pan Prášil přítomné zastupitele
upozornil na skutečnost, že na lokality, ozna-
čené v územním plánu pod body 13 – 14 a 24 –
32, je nutné vypracovat regulační plán nebo
územní studii v průběhu I. čtvrtletí roku 2007
tak, jak je uvedeno v zápise ze dne 19. 12.
2006 a dále seznámil zastupitele s návrhem
obecně závazné vyhlášky města Nové Hrady
č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část
územního plánu obce Nové Hrady.
Hlasování: Územní plán obce – města Nové
Hrady a obecně závazná vyhláška byly schvá-
leny 13 hlasy.

� Směrnice a vyhlášky

1. Směrnice č. 1/2006 – Řád veřejného poh-
řebiště
Pan Ing. Kasan přednesl obsah směrnice a
vysvětlil přítomným, o jaké změny se v této
směrnici jedná. V průběhu projednávání
byla směrnice na základě požadavků jed-
notlivých zastupitelů doplňována či upra-
vovány věty, o kterých si Ing. Kasan dělal
poznámky do předmětné směrnice.
Tato směrnice se schvaluje v upraveném
znění, a to 13 hlasy.

2. Směrnice č. 2/2007 - Zásady pro nájem
bytů a obecných domů ve vlastnictví měs-
ta Nové Hrady
Ing. Kasan opět seznámil přítomné se zně-
ním směrnice, s provedenými změnami a o
průběhu postupu konzultovaném pracoviš-
těm ministerstva vnitra v Českých Budějo-

vicích. Ing. Štangl upozornil na špatné od-
kazy ve směrnici a na další drobné úpravy, o
kterých si Ing. Kasan dělal poznámky a
směrnici dle nich upravil.
Hlasování – 13 pro návrh.

3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kte-
rou se ustanovuje zákaz spalování někte-
rých druhů paliv pro malé spalovací
zdroje znečišťování
Ing. Kasan přednesl nové znění obecně zá-
vazné vyhlášky a informoval o tom, z jaké-
ho důvodu byla OZV upravena do podoby
jedné strany. Zákaz spalování řeší plně zá-
kon 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve zně-
ní pozdějších předpisů.
Hlasování 12 pro, 1 proti.

4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o na-
kládání s komunálním a stavebním odpa-
dem
Ing. Kasan informoval, že tato OZV byla
doplněna zejména o provozní řád sběrného
dvora Nové Hrady. K této OZV vznesli při-
pomínku Ing. Kříha a Ing. Štangl a to, že je
třeba lépe formulovat odstavec 3. v čl. 2.
OZV č. 3/2007 byla schválena 13 hlasy
v upraveném znění.

5. Obecně závazná vyhláška č. 4/2007 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů
V úvodu Ing. Kasan opět seznámil přítomné
s obsahem OZV a s provedenými změnami
na základě konzultace s MVČR. Po předne-
su znění vyhlášky podávali jednotliví zastu-
pitelé návrhy a připomínky k doplnění
jednotlivých článků vyhlášky, o kterých si
dělal podrobný záznam Ing. Kasan. Připo-
mínky byly přijaty a předkladatelem zapra-
covány. K tomuto bodu se z přítomných
občanů vyjádřil pan Jiří Vicány z Obory ve
věci umístění kontejneru v blízkosti jeho
objektu a o tom, že je tam neustálý nepořá-
dek. Dále poukázal na to, že někteří nemají
řádně zaplaceny poplatky za svoz komunál-
ního odpadu a přesto využívají kontejner a
umisťují v něm odpad nejen z osady. Ing.
Štangl pana Vicányho upozornil, že každý
rok byly prováděny kontroly na úseku po-
platků za svoz komunálního odpadu a ne-
platičům byly zaslány výzvy k zaplacení.
K tomuto projednávanému bodu nebyly

dále vzneseny připomínky a vyhláška
č. 4/2007 byla přijata 13 hlasy.

6. Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o
místních poplatcích.
Ing. Kasan seznámil přítomné se zněním
vyhlášky a o provedených úpravách na zá-
kladě konzultace s MVČR. V průběhu pro-
jednávání zastupitelé vznášeli k jednotlivým
bodům a článkům připomínky a podněty
k doplnění či upřesnění, o jejichž průběhu si
dělal poznámky Ing. Kasan. Diskuze se ved-
la zejména o výši poplatku za psy v míst-
ních osadách a o výši poplatku za pronájem
veřejného prostranství. Na základě návrhu
Ing. Štangla proběhlo hlasování o odložení
projednávání vyhlášky č. 5/2007 o místních
poplatcích, a to 13 hlasy pro odložení do
příštího zasedání zastupitelstva.

7. Vyhláška č. 6/2007, kterou se ruší obecně
závazná vyhláška ze dne 14.8.1992, zásady
pro nájem bytů a obytných domů ve vlast-
nictví města Nové Hrady, obecně závazná
vyhláška č. 3/1998 ze dne 16.3.1998, k pro-
vedení plošného hubení škodlivých hlodav-
ců, obecně závazná vyhláška ze dne
17.7.2000 č.3/2000 o čistotě města a ochra-
ně životního prostředí ve městě a jeho čás-
tech a obecně závazná vyhláška č.5/1996 ze
dne 17.12.1996 o pořádání veřejných pro-
dukcí.
K tomuto projednávanému bodu nebyly
vzneseny připomínky a vyhláška č. 6/2007
byla přijata 13 hlasy.

� Interpelace
Pan Dorotovič Ivan, zastupitel, vznesl dotaz,
jak probíhalo výběrové řízení na pozici tajem-
níka Městského úřadu Nové Hrady, kolik bylo
účastníků, kdo byl vybrán a jaké bylo hlaso-
vání. Na tuto otázku odpověděl starosta měs-
ta, který vysvětlil přítomným jak probíhalo
celé výběrové řízení na pozici tajemníka
MěÚ, kdo se zúčastnil a kdo byl vybrán.

� Diskuse
• Ing. Kříha vznesl dotaz, jak pokračuje rea-

lizace jednak na projektu kuželny a jak je to
se splněním dotace pro rekonstrukci kuželny.
Na tento dotaz odpověděl Mgr. Jarolímek
a informoval zejména o prodloužení ter-
mínu dokončení projektu, který byl odsou-
hlasen SZIF.

pokračování na str. 4
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• Dále pan Prášil, vedoucí stavebního úřadu
informoval přítomné o tom, proč doposud
nebylo ukončeno kolaudační řízení pro
stavbu.

• Dále Ing. Kříha vznesl dotaz, jak pokračuje
projekt „Novohradsko Vás vítá“, pokud
proběhl výběr dodavatele nebo dodavatelů,
tak kdo se jím stal a proč nevybírala doda-
vatele finanční komise. Dále pak na jakém
základě byla jmenována výběrová komise,
kdo byl jejím členem a jak probíhalo posu-
zování jednotlivých přihlášených projektů.
Slova se ujal Mgr. Jarolímek a podal vy-
světlení ohledně vybraných subjektů.
Pan starosta vysvětlil složení výběrové ko-
mise. Rozhodování nebylo předáno
finanční komisi, protože se jedná o projekt,
který svým rozsahem přesahuje hranice
města N. Hrady – členy výběrové komise
byli Václav Kučera (starosta H.Stropnice),
Mgr. Michal Jarolímek (člen rady města),
Romana Kříhová (investiční odbor MěÚ) ,
Martina Kolářová (Kulturní a informační
centrum).

• Ing. Kříha: Rada odsouhlasila úhradu oprav
okapů na rezidenci, v zápise z rady chybí
dovětek, že tato částka bude požadována po
Rezidenci Nové Hrady a.s. a podal návrh
celou záležitost znovu projednat v radě.
Starosta k tomuto podal vysvětlení – tato
částka již je Rezidenci Nové Hrady a.s. fak-
turována.

• Dále pan Ing. Kříha vznesl dotaz na Mgr.
Jarolímka, ohledně jeho článku v Novo-
hradském zpravodaji, kde v jednom bodě
uvádí, že předloží majetkové přiznání a
bude totéž požadovat i od ostatních radních
a zastupitelů. Pan Mgr. Jarolímek podal
k článku vysvětlení, informoval o vypraco-
vání majetkového přiznání zastupiteli za
SNK Občané pro ZDRAVÉ město. Dále
uvedl, že podobná přiznání budou v bu-
doucnu povinností ze zákona.
Starosta informoval, že se jedná pouze o

technickou věc, kdy majetková přiznání
jednotlivých členů rady a zastupitelstva bu-
dou zveřejněna na internetových stránkách
města Nové Hrady a dále informoval, že se
jedná pouze o aktivitu SNK PRO ZDRAVÉ
MĚSTO. Mgr. Rolínek podotknul, že by se
mohlo jednat o dobrou výzvu i pro další čle-
ny zastupitelstva, ale samozřejmě nemůže
nikoho jiného nutit.

• Ing. Kříha dále vznesl žádost, že je třeba ře-
šit dětské hřiště v parku, respektive provést
opravu krytiny přístřešků a celé hřiště dát
před zimou trochu dohromady. Dále Ing.
Kříha upozornil na torzo staré značky u ho-
telu Máj, kde při odstranění značky zůstal
zbytek původního značení a že hrozí nebez-
pečí úrazu, hlavně pro psy. Pan Šlenc zod-
pověděl dotazy Ing. Kříhy s tím, že
Technické služby města se budou celou
záležitostí zabývat.

• Ing. Štangl přednesl žádost občanů z Ra-
kouska ve věci vyhlášení památného stro-
mu v prostoru česko-rakouské hranice a
osadit zde kámen, který by připomínal dů-
vod a datum vysazení tohoto stromu.

• Dále Ing. Štangl požádal vedení města
Nové Hrady, aby město vstoupilo do jedná-
ní se Správou a údržbou silnic JčK ve věci
úklidu odpadků kolem silnic II. a III. třídy.

• Dále vznesl dotaz pan Ivan Dorotovič, proč
byly dne 27.12.2006 zrušeny úřední hodiny
pro veřejnost v odpoledních hodinách. Na
tuto otázku odpověděl pan Prášil, pověřený
tajemník MěÚ a vysvětlil, že o uzavření
úřadu dne 27.12.2006 byla veřejnost řádně
informována, jak na úřední desce, tak i na
internetových stránkách města v dostateč-
ném předstihu a že úřad byl uzavřen v odpo-
ledních hodinách z důvodu konání
společného posezení zaměstnanců města
Nové Hrady. Toto setkání je konané pravi-
delně každý rok a spadá do kompetence ta-
jemníka městského úřadu na základě
konzultace se starostou města.

• Dále Mgr. Jarolímek podal informace o při-
pravovaných grantech vyhlašovaných Jiho-
českým krajem.

• Starosta města vznesl dotaz k Ing. Štanglo-
vi, jak je to se smlouvou mezi městem Nové
Hrady a Správou a údržbou silnic ve věci
spolufinancování projektu Oprava průtahu
obcí Údolí, dle informace pana starosty se
jedná o spolufinancování ve výši 50/50 ve
věci vybudování dešťového sběrače a jaká
byla vedena jednání v dané věci. Ing. Štangl
odpověděl, že město si musí hlídat financo-
vání zejména svých staveb (splašková ka-
nalizace a chodníky) a informoval o tom, že
město se k ničemu nezavázalo, zejména ne
k tomu, že dešťový sběrač bude spolufinan-
covat 50%. Jedná se pouze o spolufinanco-
vání rozdílu navýšení kapacity dešťového
sběrače a nějaké částky na spolufinancová-
ní projektové dokumentace. Znovu podot-
kl, že město podepsalo pouze dohodu o
dalším postupu projektové přípravy a podí-
lení se účastí na výrobních schůzkách při
konzultaci projektové dokumentace.

• Mgr. Rolínek na závěr poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípravě kulturních
programů v minulém měsíci. Dále informo-
val přítomné o důvodu, proč nesvítil vánoč-
ní strom na náměstí, když se konalo zpívání
pod vánočním stromem. Důvodem bylo, že
někdo v předchozím večeru z vánočního
stromu odcizil více jak polovinu žárovek
včetně části elektrických rozvodů. Tuto in-
formaci potvrdil i pan Šlenc.

• Z přítomných občanů vznesla dotaz paní
Kovářová, že v srpnovém zpravodaji byli
občané informováni o výuce německého ja-
zyka v mateřské škole. Do dnešního dne
není znám výsledek a jak to tedy s výukou
vypadá a kde se vzal projekt. Na tuto otázku
reagoval pan starosta s tím, že v průběhu
měsíce ledna/února zjistí okolo projektu
němčiny do mateřské školy podrobnosti a
bude paní Kovářovou o celém výsledku in-
formovat. Ing. Štangl pouze poznamenal,
že za realizaci projektu je zodpovědné měs-
to Nové Hrady.

ZÁPIS
z 5. veřejného jednání zastupitelstva

města v Nových Hradech
dne 30. ledna 2007

Zasedání se konalo od 18 00 hodin v sále budo-
vy bývalého statku, jednání zahájil a vedl pan
starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 15 členů za-
stupitelstva. Pan starosta konstatoval, že zápis
ze 4. zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn a
nebyly vůči němu vzneseny námitky ani při-
pomínky. Seznámil s programem dnešního
jednání zastupitelstva.
� Složení slibu člena zastupitelstva
Pan starosta informoval o tom, že rada města
obdržela rezignaci na funkci zastupitele města
od pana Jána Dorotoviče. Pan Dorotovič tak
učinil ze zdravotních důvodů. Rada vzala sdě-
lení na vědomí. Dalším náhradníkem za ZO

KSČM Nové Hrady je pan Josef Sýkora. Pan
starosta poděkoval panu Dorotovičovi za
dlouholetou práci pro město. Vzhledem
k tomu, že se pan Dorotovič z dnešního jedná-
ní ze zdravotních důvodů omluvil, proběhne
oficiální poděkování v náhradním termínu po
dohodě s ním.
Aby mohl pan Sýkora vykonávat funkci zastu-
pitele, složil slib zastupitele do rukou pana sta-
rosty.
Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci člena
zastupitelstva, pana Jána Dorotoviče a záro-
veň vznik mandátu nového člena zastupitel-
stva města Nových Hradů panu Josefu
Sýkorovi 14 hlasy.

� Dispozice s majetkem
Pan starosta seznámil s žádostí pana Jiřího
Herzoga o odprodej pozemků p.č.kat. 1424/1

a 1425 v k.ú. Byňov. Rada vzala tuto žádost na
vědomí, doporučuje odprodej obou parcel
v ceně 50,- Kč/m2. Požadavek byl řádně vyvě-
šen na úřední desce. Jiné návrhy nebyly.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků par.
č. 1424/1 a 1425 Jiřímu Herzogovi v katastrál-
ním území Byňov za cenu 50,- Kč/m2 a pově-
řuje starostu podpisem kupní smlouvy – 14
hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování.
� Majetkoprávní vypořádání

pozemků v Údolí
Pan starosta vysvětlil, že v souvislosti s opra-
vou silnice v Údolí je nutno provést majetkové
vypořádání některých pozemků. Jedná se pře-
vážně o rozjezdy, a to u motorestu, u hasičárny
a na cestě k bývalé slepičárně. Jedná se o pře-
vod Krajskému úřadu Č. Budějovice.

pokračování na str. 5
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Pan Ing. Štangl konstatoval, že město již dva-
krát v minulosti darovalo Jihočeskému kraji
pozemky a to v souvislosti s opravou mostu
v Údolí a hráze Byňovského rybníka. Jihoče-
ský kraj vlastní parcelu za kaplí v Údolí. Do-
mnívá se, že by stálo za to požádat o darování
těchto pozemků za toto majetkové vypořádá-
ní. Dále konstatoval, že v této záležitosti je
podjatý, nebude tudíž hlasovat.
Zastupitelstvo schvaluje majetkoprávní vypo-
řádání pozemků – darování Jihočeskému kraji
formou Smlouvy o smlouvě budoucí darovací
pro stavbu „Oprava silnice II/156, průtah obcí
Údolí u Nových Hradů“ p. č. KN 1452/1 – cca
10 m2, p.č.KN 662 – cca 10m2, pozemku p.č.
KN 1441/2- cca 30 m2, pozemku p.č. PK st. 70
– cca 7 m2, pozemku p.č. PK 1477/3 – cca 8 m2

a pozemku p.č.PK 1452/1 – cca 54 m2. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí darovací 14 hlasy.
� Cena vodného a stočného pro rok 2007
Problematiku stanovení ceny vodného a stoč-
ného vysvětlil pan starosta. Již na minulém
jednání zastupitelstva se o této otázce diskuto-
valo. Zároveň přivítal paní Ing. Reischlovou,
zástupce VAK JČ, která je ochotna případné
dotazy zodpovědět. Zastupitelé obdrželi dů-
vodovou zprávu.
Na základě jednání s VAK JČ byly připraveny
3 případné varianty zdražování vody:
varianta – 500.000,- Kč nájemného (pohybli-
vá složka vodného bez DPH 19,25 Kč/m3, po-
hyblivá složka stočného bez DPH 11,70
Kč/m3, celkem bez DPH 30,95 Kč/m3 (varian-
ta – 700.000,- Kč nájemného (pohyblivá
složka vodného bez DPH 19,00 Kč/m3, pohyb-
livá složka stočného bez DPH 12,30 Kč/m3,
celkem bez DPH 31,30 Kč/m3)
varianta – 1.000.000,- Kč nájemného (pohyb-
livá složka vodného bez DPH 18,52 Kč/m3,
pohyblivá složka stočného 13,08 Kč/m3, cel-
kem 31,60 Kč/m3).
Tuto otázku projednala také Finanční komise
a spolu s Radou města se přiklání k využití 2.
varianty. Zde se vycházelo z 6 % navýšení –
z 29.50 na 31.30 a o 6 % se zvedá i pevná
složka. Jedná se o zdražení cca o 2,- Kč za m3.
V ceně nájemného 700.000,- je navýšena
možnost zpětné investice do systému vodovo-
dů a kanalizace ve vlastnictví města (doplatek
za nová čerpadla, nová šoupata).
Pan Sýkora vznesl dotaz, jak je to s cenou
vody v Byňově, kde se voda ve studnách ztrácí
a většina obyvatel zde užívá vodu z vodovodní
sítě. Domnívá se, že náklady v Byňově nejsou
tak vysoké.
Paní Ing. Reischlová vysvětlila, že cena vody
je stejná v Nových Hradech i v osadách.
Zastupitelstvo města schvaluje cenu vodného
a stočného pro rok 2007, dle návrhu č. 2 ( viz
příloha) 11 hlasy, 1 byl proti a 3 se zdrželi hla-
sování.
� Ustanovení zmocněného zástupce města

v MAS SR v Honebním společenstvu
Část týkající se Honebního společenstva

vysvětlil pan Brychta. Jedná se o hájení zájmů
města v HS, jehož je město členem. Společen-
stvo má cca 80 členů. Ukončením činnosti

Ing. Štangla nemá město zástupce v této orga-
nizaci. Činnost vázne. Novým předsedou byl
zvolen pan Jiří Lechner.

Zastupitelstvo pověřilo zastupitele města
pana Leoše Brychtu zastupováním města
v Honebních společenstvu Nové Hrady –
schváleno 14 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hla-
sování.

Pan Mgr. Jarolímek informoval o zastupo-
vání města v MAS SR panem Ing. Kříhou. Ten
však v MAS SR oznámil, že nebude město za-
stupovat, ale bude zastupovat soukromou fir-
mu TERMS. Teď nemá město v MAS SR
zástupce. Navrhuje, aby jím byl jmenován pan
starosta. Nebude však členem MAS SR auto-
maticky, ale dle stanov MAS SR bude o jeho
členství rozhodovat MAS SR.

Zastupitelstvo nominovalo starostu města
Mgr. Vladimíra Hokra k zastupování města
Nové Hrady v Místní akční skupině Sdružení
Růže 12 hlasy, 3 zastupitelé se zdrželi hlaso-
vání.

� Obecně závazné vyhlášky města

• 1. S návrhem nové vyhlášky č. 2/2007 –
Obecně závazná vyhláška stanovující pra-
vidla pro pohyb psů - seznámil pan Ing. Ka-
san. Každý ze zastupitelů obdržel materiál
k prostudování.
Paní Mgr. Pospíšilová vznesla dotaz, proč
není zakázán volný pohyb psů po celém
městě, ale jen v některých lokalitách.
Pan Ing. Štangl konstatoval, že vyhlášku je
nutno doplnit, jsou zde vyznačeny lokality,
kde je zakázán pohyb psů a v ostatním není
nic o tom, že by pes měl být v doprovodu
osoby.
Pan Brychta vidí řešení v tom, že se příloha
vyhlášky pomine.
Pan Ing. Štangl konstatoval, že návrh pana
Brychty je řešení, ale velice přísné. Dopo-
ručuje materiál stáhnout z jednání a dát ter-
mín k připomínkování.
Pan Brychta se přiklání k návrhu pana Ing.
Štangla vyhlášku stáhnout z jednání a dopra-
covat. Měl by být stanoven režim a cca 14
dnů na připomínkování vyhlášky a přílohy.
Dále se vyjádřila paní Kovářová v tom smě-
ru, že kde je dětské pískoviště, neměl byl být
povolen vstup se psy.
Pan Albert se dotazuje, kam se obrátit se
žádostí o sjednání nápravy v případě klášte-
ra, když výsadbu buxusů ničí soustavně je-
den pes svou močí. Majitelka psa je známá a
domluva není nic platná. Klášter na obnovu
výsadby investuje ročně cca 5.000,- Kč.
Pan starosta se obrátil na pana Ing. Štangla
s otázkou, jak se toto řešilo v minulosti.
Pan Ing.Štangl odpověděl, že úklid města
řeší Technické služby města Nové Hrady,
volné pobíhání psů pracovnice MěÚ – život-
ního prostředí, paní Šebelová. Znečišťování
města je otázkou výchovy, ale také vyhláš-
ky, kde by to mělo být řešeno.
Zastupitelstvo vrací k dopracování vyhlášku
č. 2/2007 Obecně závazná vyhláška stano-
vující pravidla po pohyb psů a navrhuje pro-

jednání na příštím jednání zastupitelstva –
schváleno 14 hlasy, 1 se zdržel.

• 2. Pan Ing. Kasan seznámil přítomné s ná-
vrhem vyhlášky 5/2007 – Obecně závazná
vyhláška o místních poplatcích. Konstato-
val, že do materiálu byly zapracovány
všechny připomínky z minulého jednání za-
stupitelstva.
Pan Ing. Štangl navrhuje zvýšení poplatku
za provoz výherních hracích automatů
z 5.000,- Kč na 10.000,-Kč.
Na toto odpověděl pan Ing. Kříha, když in-
formoval o tom, že zákon o místních po-
platcích povoluje 1.000,- až 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo vyhlášku 5/2007 –
Obecně závazná vyhláška o místních po-
platcích v upraveném znění – schváleno 14
hlasy, 1 se zdržel hlasování.

� Interpelace
Pan Dorotovič se znovu dotazoval na složení
Výběrové komise na tajemníka MěÚ. Posled-
ně mu bylo odpovězeno, že komise byla ve
složení šesti členů. Ve Zpravodaji se pak obje-
vila zpráva, že komise byla pětičlenná. Jak je
to tedy správně. Dotazoval se osobně MUDr.
Návarové, Která potvrdila, že se jednání ko-
mise účastnila.
Na dotaz odpověděl pan starosta, že chyba na-
stala při přepisu.
� Diskuze
• Pan Ing. Štangl požádal o zprávu, jak město

zasáhla vichřice, jaké škody na lesích a na
majetku vznikly. Zprávu požaduje do čtr-
nácti dnů.
Na tuto otázku odpověděl pan starosta .
Škody byly monitorovány hned první den.
Byly osloveni zástupci základní školy. Ško-
da na domech je cca 50.000,- Kč. Nejvíce je
poškozen dům čp. 74, kde se zřítila část zdi,
byla poškozena střecha na čp. 114 a na ně-
kterých domech na náměstí. Co se týče od-
hadů škod v lese, tam se škody monitorují.
Musíme jmenovat skupinu ( Prášil, Šulc a
Haider), která bude škody monitorovat. Od-
hadují škody na cca 10 - 12.000 m3 dřeva.
Pan Šlenc řekl, že je nutno počítat spíše
s horní hranicí škod - tedy 12.000 m3 dřeva.
Pan Ing. Švarc zajišťuje lesní dělníky na
zpracování dřeva. Čeká se na další směrnice.

• Dále se pan Dorotovič dotazoval, zda již
existuje plán schůzí zastupitelstva. Dotaz
odpověděl pan Ing. Kasan. Schůze se plá-
nují na 15. 3. a 17. 5.2007.

• Pan Ing. Kříha se dotazoval, kdy bude od-
straněn padlý kaštan u domu pana Chalupy.
Pan Šlenc odpověděl, že tento strom zlikvi-
duje pan Chalupa.

• Dále informoval ředitel TSM pan Haider o
likvidaci polomů ve městě. Například na
Jánské louce a ve Vitorazské ulici, kde byl
zájem obyvatel o dřevo. Vzhledem k počasí
je v současné době práce na odstranění po-
lomů komplikovaná.

• Dále požádal o odstranění sněhu v zatáčce
v ulici Pod zámeckým pan Ing. Kříha. Na

Radnice informuje
pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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toto reagoval pan starosta. Odstranění sně-
hu je řešeno operativně. Možno telefonicky
požádat.

• Pan Ing. Štangl vznesl dotaz na otázku
označení stromu jinan, který byl vysazen u
příležitosti vstupu Česka do EU. Nachází se
za budovou celnice Nové Hrady. Jak se věc
řeší. Pan starosta odpověděl, že u stromu
bude instalovaná cedulka. Po konzultaci
s paní Mocovou bude řešena vhodná formu-
lace textu.
Pan Šlenc informoval, že je znám dodavatel
cedule, žádal pana Ing. Štangla o návrh tex-
tu na ní. Ten slíbil, že do měsíce návrh textu
na označení dodá.

• Pan Albert se opětovně dotazuje, jak se řeší
odstranění vraku automobilu, který parkuje
při vjezdu do Nových Hradů. Toto vysvětlil
pan Dorotovič - záležitost řeší ve spolupráci
s Policií ČR pracovnice odboru životního
prostředí MěÚ, paní Šebelová. Majitel vozu
však nepřebírá oznámení.

• Dále pan Mgr. Rolínek informoval o kultur-
ních akcích, které v minulém období pro-
běhly a nastínil plán akcí na nejbližší dobu.
Požádal pana Dorotoviče o informaci o při-
pravované masopustní koledě.

• Pan starosta informoval o prezentaci knihy
Novohradské hory, která proběhla v No-
vých Hradech. Zájemci z řad občanů bese-
dovali s vydavatelem a autory knihy a měli
možnost zakoupit knihu se slevou 300,-Kč.

• Paní Hromasová hovořila o tom, že by jí tě-
šilo, kdyby ve Zpravodaji komunikovaly
strany slušně. Pan starosta informoval o
tom, že ve Zpravodaji by se měly v budouc-
nu objevovat zejména informativní články
a potvrdil, že při přípravě Zpravodaje ne-
existuje žádná cenzura.

• Paní Koppensteinerová upozornila na stav
autobusové zastávky Nové Hrady a ukon-
čení ordinace gynekologa v Nových Hra-
dech.
Pan starosta odpověděl, že otázka
autobusového nádraží byla řešena na 9.
schůzi rady města a město vstoupilo do jed-
nání s ČSAD Jihostrans,a.s..
Co se týče ukončení činnosti gynekologa,
informoval o tom, že MUDr. Petr Botka
oznámil v prosinci 2006, že hodlá ukončit
ordinaci v Nových Hradech, protože nemá
v místní ordinaci potřebné vybavení (zej-
ména ultrazvuk) a nemůže garantovat sto-
procentní zajištění zdraví pacientek.
V lednu 2007 pak písemně oznámil, že or-
dinace v Nových Hradech končí, pacientky
přejdou do T. Svinů. Pan starosta se pokou-
šel ve spolupráci s MUDr. Návarovou zajis-

tit jiného gynekologa nebo jiného lékaře,
např. ortopeda. Zdravotní pojišťovna však
nepovolí otevření nové ordinace v Nových
Hradech. MUDr. Návarová bude v této
otázce dále s pojišťovnou jednat.

• MVDr. Kypet vznesl dotazy ohledně zajiš-
tění sídlení břehule říční při těžbě písku
v Nakolicích. Dále se dotazoval na dopravní
označení města, když není řešen vjezd trak-
torů do Nových Hradů. Další dotaz byl na
to, jak prošlo účetnictvím města darovaní
odstřelení srnce městem Nové Hrady. Od-
střel srnce je odměna za pronájem honitby
od Honebního společenstva. Není spokojen
s tím, že se dle jeho sdělení nemohl vyjádřit
k územnímu plánu města.
Pan starosta odpověděl, že veškeré podkla-
dy ohledně těžby písku v Nakolicích jsou
uloženy na MěÚ a je možno tam nahléd-
nout. Zde je řešena i otázka hnízdění břehu-
le říční. Co se týče připomínek ohledně
dopravního značení ve městě , shromažďují
se podněty a pak bude otázka řešena.
Pan starosta informoval, že v účetnictví
města nebyl dohledán žádný zápis o „srnci“.
Ing. Štangl informoval, že možnosti odstře-
lu srnce město využilo dvakrát. Odstřel byl
povolen panu Ing. Machovi za zásluhy pro
město.

Plné znění všech zápisů je k dispozici také na
www.novehrady.cz

Oznámení
Od 1.3.2007 dojde k úpravě hodin pro veřejnost u pošty

Nové Hrady v jižních Čechách. U pošty došlo k poklesu záj-
mu o využívání poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu do-
šlo ke snížení stavu pracovníků na přepážce.

Veškeré služby budou zachovány jako dříve. V pondělí
bude pošta otevřena do 17.30 hodin, s přihlédnutím k příjez-
du spoje od Českých Budějovic a Byňova. V úterý ráno
bude otevřeno již od 7.30 hodin s přihlédnutím k odjezdu
spoje do Českých Budějovic a ve čtvrtek bude odpolední
blok otevřen již od 12.00 hodin.
Zákazníci mají několik možností, jak převzít zásilku,
pokud jim nevyhovují hodiny pro veřejnost:

• opakované doručení zásilky (zdarma) – informace na
rubu Výzvy k vyzvednutí zásilky,

• změnit ukládací poštu,

• požádat o vyhotovení průkazu příjemce pro osobu, kte-
rou si adresát určí.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na telefonu

386 362 237 – pošta Nové Hrady. Další informace týkající
se služeb České pošty s.p. Vám budou poskytnuty na bez-
platné lince 800 104 410 nebo na internetových stránkách
www.cpost.cz
Od 1.3.2007 bude pošta otevřena následovně:

Po 8.00-11.00 13.00-17.30
Út 7.30-11.00 13.00-16.00
St 8.00-11.00 13.00-16.30
Čt 8.00-11.00 12.00-16.00
Pá 8.00-11.00 13.00-16.00
So zavřeno
Ne zavřeno

Vedoucí pošty Věra Filipová

Technické služby města Nových Hradů
náměstí Republiky 43, 373 33 Nové Hrady

vyhlašují výběrové řízení na pozici

Samostatný odborný referent kultury a KIC
název územního samosprávního celku: Město Nové Hrady
druh práce a místo výkonu práce:
komplexní zajištění kulturních akcí města, provozu kina, ubytovacích zaří-
zení a knihovny včetně  vedení ekonomiky úseku kultury
požadované vzdělání: SŠ
další požadavky:
znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, znalost cizího jazyka (NJ, AJ),
organizační schopnosti, komunikativnost, společenské vystupování, dobrá
znalost českého jazyka, časová flexibilita
platová třída odpovídající druhu práce:
8, pracovní poměr na dobu neurčitou
zkušební lhůta 3 měsíce
lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 21. 3. 2007 do 12 hodin
předpokládaný nástup: duben 2007
místo a způsob podání přihlášky:
výhradně písemné přihlášky zaslané poštou nebo doručeny osobně na po-
datelnu TSM přijímají Technické služby města Nových Hradů náměstí Re-
publiky  43, 373 33  Nové Hrady
Náležitosti písemné přihlášky

- jméno, příjmení a titul zájemce
- datum a místo narození zájemce
- státní příslušnost zájemce
- místo trvalého pobytu zájemce

- datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a o od-
borných znalostech a dovednostech
b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Radnice informuje
pokračování ze str. 5
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Pracovníci Finančního úřadu T. Sviny budou pomáhat
Daňová přiznání bude možno v letošním roce podávat až do pondělí

2. dubna. Poslední den v měsíci březnu totiž připadá na sobotu, proto
byl termín podání prodloužen do následujícího pracovního dne. V pon-
dělí 2. dubna budou na všech finančních úřadech provozní hodiny až
do 18.00 hodin. Informace o otvíracích dobách Finančního úřadu Trho-
vé Sviny najdete v příloze tohoto článku.

V rámci zlepšení svých služeb navíc letos Česká daňová správa při-
pravila některá opatření, která vycházejí vstříc zejména poplatníkům
daně z příjmu fyzických osob v obcích a městech, kde přímo nesídlí fi-
nanční úřad. Po dohodě s ředitelem FÚ Trhové Sviny Ing. Janem To-
mešem dojde v průběhu března k výjezdům pracovníků FÚ do našeho
města. Pracovníci FÚ budou přímo v Nových Hradech pomáhat obča-
nům s podáním daňového přiznání a při druhé schůzce též budou moci
naši občané podat daňové přiznání. Vedle možnosti poradit se tak ob-
čanům „odpadne“ povinnost podat přiznání v Trhových Svinech.

Datum Místo Čas Poznámka

13. března
2007

Nové Hrady - zasedací
místnost MěÚ N.H.

14.00 - 17.00 Konzulatace

21. března
2007

Nové Hrady - zasedací
místnost MěÚ N.H.

9.00 - 17.00

Konzultace
+možnost
podání daňového
přiznání

Vedle informací uvedených v tomto čísle NZ najdete další obecné
informace k daňovým povinnostem i na městských internetových
stránkách. Tyto informace se týkají především nejčastějších dotazů
ohledně daňového přiznání. Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Základní informace správce daně k podání daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Pro obec: NOVÉ HRADY je místně příslušným správcem daně Fi-
nanční úřad v Trhových Svinech

Adresa: Budovatelská 1009, 374 01 Trhové Sviny
Kdy lze podat daňové přiznání:
Úřední dny:
pondělí, středa: 7:30 - 17:00

Mimo tuto dobu lze daňové přiznání podat samozřejmě kdykoliv
v běžných úředních hodinách správce daně.

Pracovní doba:
úterý 7:00 - 15:30
čtvrtek, pátek 7:00 - 14:30
Kdy lze zaplatit daň na pokladně FÚ :
pravidelně:
Pondělí: 8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
Středa: 8:00 - 11:30; 12:30 - 15:00
mimořádně:
27.3.2007 8:00 - 11:30; 12:30 - 14:30
29.3. a 30.3. 8:00 - 11:30; 12:30 - 13:30
Spojení:
telefon ústředna 386 371 111
telefon podatelna 386 371 303
e-mail podatelna@trs.cb.ds.mfcr.cz

Číslo účtu finančního úřadu v Trhových Svinech pro úhradu daně
z příjmů fyzických osob je: 721-17624231/0710

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB
KDO PODÁVÁ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Podle § 38g zákona o daních z příjmů (dále je „ZDP“) daňové při-
znání (dále jen „DAP“) je povinen podat každý, jehož roční příjmy,
které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000
Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy,
z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové při-
znání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem
daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje da-
ňovou ztrátu.

Předmětem daně z příjmů jsou:
• příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6 ZDP),

• příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 ZDP),
• příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP),
• příjmy z pronájmu (§ 9 ZDP) nebo
• ostatní příjmy (§ 10 ZDP).

Příjmem se rozumí peněžní i nepeněžní příjem dosažený i směnou.
DAP není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé čin-

nosti a funkční požitky (§ 6 ZDP) pouze od jednoho a nebo postupně od
více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců, pokud ne-
uplatňuje výpočet daně ze společného základu daně manželů (§ 13a
ZDP). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně
na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani (§ 38k ZDP) a vyjma
příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvlášt-
ní sazbou daně, nemá jiné příjmy (podle § 7 až 10 ZDP) vyšší než 6 000
Kč. Rovněž není povinen podat DAP poplatník, jemuž plynou pouze
příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zahraničí, které jsou
vyjmuty ze zdanění (podle § 38f ZDP).

DAP za zdaňovací období ale je povinen podat poplatník uvedený
v § 2 odst. 3 ZDP (nerezident), který uplatňuje slevu na dani (§ 35ba
odst. 1 písm. b až e ZDP) a daňové zvýhodnění.

KOMU A JAK LZE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ PODAT
Osobně - místně příslušnému správci daně ( finančnímu úřadu ).
Poštovní přepravou na adresu finančního úřadu.
Elektronické podání

JAK ZAPLATIT DAŇ
Platba v hotovosti:
Pokladna finančního úřadu:
Daňová složenka:
Bezhotovostní úhrada:

• MINIMÁLNÍ ZÁKLAD DANĚ ( § 7c zákona o daních z příjmů)
Koho se týká povinnost uplatnit minimální základ daně?
Kdy nemám povinnost vykázat minimální základ daně ?
Jak zjistím správnou částku minimálního základu daně ?
Budu minimální základ daně ještě dál upravovat?

• PŘÍJMY Z PRODEJE NEMOVITOSTÍ A JEJICH OSVOBOZENÍ
OD DANĚ
Osvobození příjmů z prodeje nemovitostí podle § 4 odst. 1 písm. a)
zákona a písm. u) zákona o daních z příjmů – vazba na bydliště:
Osvobození příjmů z prodeje podle § 4 odst. 1 písm. b) zákona - vaz-
ba na nabytí:
Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. g) zákona – restituce:
Osvobození podle § 4 odst. 1 písm. u) zákona - družstevní byt:

• SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ MANŽELŮ
(§ 13a zákona o daních z příjmů)

• POVINNOST PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
• PŘÍKLADY K NEJČASTĚJŠÍM DOTAZŮM
Odpovědi k těmto a jiným případům najdete na internetových
stránkách města.

Je libo bavlnku či umělou hmotu?
Vrcholí přípravy na mezinárodní osvětovou kampaň – Šetrné pleny
k dítěti i k životnímu prostředí. Letos poprvé v České republice.
Přípravy na mezinárodní kampaň Real Nappy Weak vrcholí v Anglii,
Rakousku, na Novém Zélandu, ale též v Číně, Turecku či Jihoafrické
republice a také poprvé v České republice!

Zdánlivě nezajímavé téma, často opomíjené. Jedno z mnoha, které
má široké souvislosti zdravotní, sociální, ekologické, ba i politické:
dětské pleny. Že by nebyl zájem se nebojí. Množství rodičů, kteří se
rozhodují pro návrat k opravdovým plenám, se stále zvyšuje. Každý tý-
den přichází do poradny několik maminek, aby se mohly na plenky
podívat, zeptat se na zkušenosti, poradit se, zjistit jejich výhody i nevý-
hody. Podporu nacházejí nejen u ekologicky orientovaných organizací
a rodičů, ale i u zdravotníků, dul i představitelů obcí.

pokračování na str. 8
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Týden opravdových plen (TOP) se bude
v naší republice konat úplně poprvé. Vypukne
ve stejném termínu, jako po celém světě a
bude trvat od 11. do 18.března. Prozatím je
zřejmé, že akce se budou konat po celé repub-
lice na více jak 20 místech. Přípravy vrcholí,
ale stále je možné se připojit!

„Našimi osvětovými akcemi, právě tak i
TOPem, se snažíme vyvrátit mýty a podložit
informace fakty. Stále se traduje velká časová
náročnost, nutnost pleny vyvářet, žehlit. Dnes
se však moderní pleny, vzhledově připomína-
jící kalhotky, ani nežehlí, ani nevyváří. A fi-
nančně vycházejí nesrovnatelně lépe než
klasické jednorázové,“ dodává Soukupová.
Za hlavní však považuji zdravotní hledisko.
„Je toho spousty, v čem hrají opravdové pleny
prim: prevence správného vývoje kyčlí,
snížení rizika opruzenin a různých vyrážek,
přehřívání pohlavních orgánů, gynekologické
problémy srůstů u dívek atd. Z přírodních ma-
teriálů též nemůže dojít k přestupu chemic-
kých látek (reziduí) do kůže dítěte,“
vypočítává dále.

A jakou souvislost mají šetrné pratelné
pleny s obecní politikou? Je to poměrně jed-
noduché – obce mají povinnost snižovat
množství komunálního směsného odpadu a
zároveň mají zájem o každého nového človíč-
ka ve své obci. Radost z nového života povět-
šinou s sebou však přináší i 2 tuny odpadu –
jednorázových plen za přebalovací období. A
to je dvojnásobek toho, co vyprodukuje do-
spělý člověk.

Takže i obcím se vyplatí podpořit rodiče
k šetrnějšímu a udržitelnějšímu způsobu živo-
ta. „Že to funguje v Anglii, Rakousku a ve
Francii se asi nikdo divit nebude. Dobrá zprá-
va je, že dotované balíčky těchto plen mohou
dostat matky už i u nás. Např. v obci Ledenice
či v Nových Hradech se do pilotního projektu
již zapojili. Nyní čekáme, zda se k těmto zele-
ným obcím přidá i město Písek.“

Není to návrat na stromy – v Anglii po 15
letech zaznamenávají každoročně zvyšující se
podíl rodičů, kteří si pro své dítě vybírají prá-
vě moderní pratelné pleny. Je to možnost, ces-
ta, a osobní přispění k udržitelnému životu na
naší planetě. Je to ukázka toho, že nám není
lhostejné, v čem budou jednou naše ratolesti
vyrůstat. Pro dítě, pro přírodu i pro naše
peněženky.

Z pohledu ekologického představují jedno-
rázovky opravdové zlo – množství odpadu,
které nelze jinak než spálit (a potom tento
vzduch dýchat) či sládkovat a čekat, zda unik-
ne na skládance nějaký ten metan a zda bude
200 let stačit jednorázovkám k rozkladu... Vy-
soká je i spotřeba surovin – neobnovitelných
zdrojů – určená k jejich výrobě, množství do-
dané energie k jejich výrobě i vody a její zne-
čištění např. při bělení buničiny, atd. – zvyšuje
ekologickou stopu každého z nás, ale i naší ci-
vilizace celkově.

„Buďme vděční za své děti a hýčkejme si je
v bavlnce,“ radí na závěr Věra Soukupová.

Více informací naleznete na
www.rosa.ecn.cz/ekodite

Je libo bavlnku či umělou hmotu?
dokončení ze str. 7

Návštěva z Rakous aneb nelegální přechod hranice
V neděli 11. února jsem se večer kolem de-

sáté chystal spát, když najednou začal zvonit
telefon. K mému překvapení se z druhé strany
ozvalo: „Dobrý večer, pane starosto. Tady Po-
licie ČR České Budějovice. Máme u Vás
v Nových Hradech výjezdovou jednotku, kte-
rá již přes tři hodiny mezi obcemi Vyšné a Na-
kolice honí tele, které váží asi 150 – 180 kg a
pravděpodobně uteklo z Rakouska. Jsou tam i
vaši hasiči a místní veterinář. Veterinární
správa tam již dneska z ČB nepojede, proto
musíte ze zákona to tele převzít vy jako sta-
rosta a zabezpečit je do zítřka.“

Myslel jsem, že se jedná o vtip, ale když
jsem dostal číslo mobilu na výjezdovou jed-
notku, bylo mi jasné, že to žádná recese není.
Zavolal jsem tedy do terénu, kde mi policista
popsal celou událost. Telátko prý běhalo u
Vyšné, pak si to namířilo ke kolejím, potom
před policisty a MVDr. Kypetem utíkalo
k Nakolicům, dělalo různá kolečka… Po třech
hodinách bylo nakonec zahnáno do dvora
v Nakolicích, kde jej ve spolupráci s novo-
hradskými hasiči polapili a svázali.

Nečekal jsem tedy a jel osobně do Nakolic.
Telátko už bylo přivázané k veřejnému osvět-
lení a „honáci“ debatovali, kam ho na noc za-
vřít, když k jinému dobytku nemůže. Po
opětovném odvyprávění celého příběhu mi
pak policejní hlídka telátko oficiálně předala a
odjela. Stejně tak učinil i MVDr. Kypet. Zůs-
tal jsem tedy s hasiči a telátkem, které spoko-
jeně odpočívalo…

Bylo jasné, že nemůžeme u rakouského
hosta vartovat až do rána. Po konzultaci s ředi-
telem TSM jsme tedy nakonec rozhodli, že
tele převedeme do Nových Hradů, kde jej přes
noc umístíme do jednoho z volných kotců pro
psy na Jižním městě.

Vzhledem k naší nezkušenosti s voděním
krav za autem jsme se rozhodli, že tele pove-
deme „na vodítku“ a uděláme si noční pro-
cházku. Jeden z hasičů držel tele provazem
kolem hlavy, já vzal druhý provaz, který mělo
uvázaný kolem zadní nohy a vydali jsme se na
cestu. Pro řidiče, kteří v ten moment jeli od
Velenic, se naskýtal neskutečný pohled – ha-
sičské auto svítící na cestu, před ním k Novým
Hradům volně kráčející tele, které vede hasič
a starosta…

Ale i pro nás to byla procházka zajímavá a
příjemná, tele po chvilce pochopilo, že klasic-

ký český pokyn „Běž Jitko!“ patří jí a bez
komplikací a přemlouvání jsme se postupně
blížili k městu. Poslední stovky metrů už bylo
telátko unavené, ale osvěžení vodou z lokáče
mu dodalo sílu a kolem třetí hodiny ranní jsme
je dovedli až ke kotci. Menší protesty jsme
zvládli silou a natlačili Jitku do přechodného
ubytování…

Ráno jsem jel na hraniční přechod oznámit
rakouské straně, že se u nás nachází jejich te-
látko. Tam jsem se dozvěděl, že i u nich už se
majitel ptal. Kontaktovali jej tedy a domluvili
jsme se, že vše vyřídíme v 10.30 hodin na rad-
nici. Na tuto hodinu se dostavili i zástupci z
„veteriny“ z Českých Budějovic. Po vyřízení
potřebných formalit, zaplacení pokuty a po-
platků si tak mohli majitelé z rakouského Re-
inpolzu telátko převzít.

Odjeli jsme tedy k sběrnému dvoru, kde již
o telátko pečoval pan Machát. Majitelé tele
naložili, poděkovali a odjeli do Rakouska, kde
„naši Jitku“ umístili do karantény.

Zní Vám celý příběh jako pohádka? Mu-
sím přiznat, že i někteří kamarádi nejprve ne-
chtěli věřit. Fotky z mobilu dokumentující
celý příběh však jasně ukazují, že to žádný vý-
mysl není. Čtyřměsíční telátko využilo nedo-
vřené ohrady a prostě si udělalo výlet. Možná
se doslechlo o podobných návštěvách z české
strany do Pyhrabrucku a řeklo si, že když mo-
hou české kolegyně přes přechod, může i ono
k nám…

Osobně jsem rád, že se nenaplnily první
předpovědi, že bude muset být „Jitka“ utrace-
na a věřím, že po karanténě bude opět přiřaze-
na ke svým kamarádkám do stáda. Jen aby
nebyla příliš upovídaná a nenabádala je k dal-
ším podobným výletům…

Vladimír Hokr, starosta

Vážení spoluobčané,
občas všichni projdeme v našem městě místy, která jsou znečištěna psími exkrementy.
Bohužel to bývá nejen na méně frekventovaných veřejných prostranstvích, ale i na chodní-
cích uprostřed města a před dveřmi obchodů či lékařských ordinací.

Proto se rada města rozhodla, i s ohledem na tvorbu nové vyhlášky města, pozvat majitele
pejsků a zájemce ze strany občanů – nepejskařů na schůzku, na které bychom společně pro-
diskutovali nejen možná řešení tohoto problému, ale i další otázky týkající se pohybu psů ve
městě.

Majitelé pejsků a další občané, kteří chcete, aby bylo naše město čisté,
přijďte v sobotu 24.3.2007 v 10 hodin

do Koželužny a pojďte se společně domluvit, co s tím.
Děkujeme za spolupráci.
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Byly informace o splaškové kanalizaci skutečně utajované?
V minulém čísle Novohradského zpravo-

daje pan starosta Mgr. Vladimír Hokr ve svém
článku otištěném pod názvem „Drobné poz-
námky k článkům místní ODS“, v části po-
jednávající o financování výstavby splaškové kana-
lizace v Údolí u Nových Hradů, opět ukázal něco
ze svého umění vnášet nepřesné resp. ne-
úplné informace mezi občany Nových Hradů.
A mohu se pouze domnívat, co je hlavním dů-
vodem tohoto jeho konání. Buďto malá znalost
problematiky, o které píše, nebo snaha pošpi-
nit své oponenty, anebo si včas vytvořit dosta-
tečné alibi pro případ, že novému vedení
města se nepodaří správně podanou žádost
o spolufinancování tohoto projektu z prostřed-
ků mimo rozpočet města dotáhnout do úspěš-
ného konce.

I když nejsem a nikdy jsem nebyl členem
ODS (nezakrývám však, že pravicová politika
je mi bližší nežli ta levicová) a článek se mě
tudíž zdánlivě nijak nedotýká, musím se k vy-
volanému sporu krátce vyjádřit. Jednak proto,
že mi vadí, pokud někdo záměrně či z nezna-
losti šíří dezinformace, pak také proto, že pří-
prava celého projektu vč. spolupráce na
podání žádosti o spolufinancování zmíněného
projektu byla v době mého působení ve funkci
místostarosty předchozím vedením města svě-
řena mně.

Počátek celého projektu položení splaško-
vé kanalizace v části Údolí u Nových Hradů
v rámci připravované rekonstrukce komunika-
ce II/156 na průtahu obcí Údolí u Nových Hra-
dů se datuje již ke konci léta roku 2005, kdy
majitelé sousedních nemovitostí (jednou
z nich je i rodinný domek p. Mgr. Tomáše Ro-
línka, současného člena rady města) při zahá-
jení územního řízení vznesli požadavek na
odvod splaškových vod prostřednictvím ve-
řejné kanalizace na čistírnu odpadních vod
(dnes řešeno septiky na vyvážení). Ihned poté
jsme začali v této věci jednat, zadali jsme
zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení, následně pro výběr dodavatele
a zároveň jsme nechali splaškovou kanalizaci
zapracovat do projektové dokumentace rekon-
strukce předmětné komunikace, jejímž poři-
zovatelem byla SÚS Jihočeského kraje, závod
České Budějovice. Současně s tímto jsme za-
hájili jednání se zástupci SÚS JčK o správném
načasování provedení rekonstrukce, kdy jsme
od začátku upozorňovali na skutečnost, že za-
hájení prací není možné dříve, než se městu
podaří zajistit dostatek finančních prostředků.
Vedení Správy a údržby silnic JčK toto plně
respektovalo, čímž jsme získali časový pros-
tor pro hledání vhodných dotačních titulů pro
spolufinancování splaškové kanalizace mimo
rozpočet města. V této věci jsme navázali spo-
lupráci s akciovou společností Inženýring Pra-
ha (dále jen IGP a.s.), se kterou jsme úspěšně
spolupracovali také při podání žádosti o spo-
lufinancování intenzifikace ČOV a následné
organizaci výběrového řízení na nejvhodnější-
ho dodavatele této akce. Se společností IGP
a.s. bylo dohodnuto, že žádost bude podána na
Ministerstvo zemědělství (MZe) a jako nej-
vhodnější byl na jaře r. 2006 vybrán podprog-
ram „229 313“. Po vyhlášení nového
podprogramu „229 049“, který byl zaměřen na
odstraňování povodňových škod na kanaliza-
cích, měl lepší ekonomické ukazatele a neměl

tak přísné požadavky na počet připojených ne-
movitostí resp. obyvatel, jsme v 09/2006
požádali MZe (stále ve spolupráci s firmou
IGP a.s.) o zrušení naší žádosti v původním
podprogramu a o její zařazení do nového. Naší
žádosti bylo vyhověno, žádost o dotaci byla
doplněna o požadované přílohy, zkompleto-
vána a ve spolupráci s IGP a.s. opětovně podá-
na na MZe. Těsně před koncem minulého
volebního období a těsně po začátku nového
jsem ještě několikrát telefonicky hovořil se
zástupci firmy IGP a.s., abychom se domluvili
na dalším postupu. Závěr byl takový, že firma
IGP a.s. bude i nadále pozorně monitorovat
naší žádost a její „postup“ na MZe a v případě
potřeby (např. bude-li nutné v žádosti něco do-
plnit, upřesnit či změnit) bude IGP a.s. ne-
prodleně kontaktovat nové vedení města,
popř. pracovníky investičního oddělení a sta-
vebního úřadu, kteří s přípravou žádosti také
pomáhali, a požadované doklady společně při-
praví a předloží na MZe.

O postupu projektových prací i o stavu pří-
prav žádosti o dotaci jsem několikrát informo-
val radu města a také zastupitele na veřejných
jednáních zastupitelstva. Informace zastupite-
lům byla podána 3.11.2005 na 19. jednání
(jednání se účastnil i Mgr. V. Hokr, nynější
starosta města a ing. L. Kasan, v současné
době 2. místostarosta města) a následně i
23.2.2006 na 21. jednání zastupitelstva (pří-
tomni byli i p. M. Šlenc, dnes první místosta-
rosta města a ing. L. Kasan, dnes 2.
místostarosta města).

Když jsem si pak v únorovém čísle Novo-
hradského zpravodaje přečetl o údajném
ohrožení poskytnutí dotace, protože noví rad-
ní ani starosta o tomto projektu neměli ani tu-
šení, neboť jim ho bývalé vedení tajilo a tajilo
až málem utajilo, ale oni naštěstí svým zvýše-
ným úsilím a „pátracími“ schopnostmi tuto

lest odhalili a dotaci snad zachránili, nechtělo
se mi ani věřit vlastním očím. Zavolal jsem
tedy na firmu IGP a.s., abych si tuto informaci
ověřil a byl jsem ujištěn, že žádost nejenže
není v tuto chvíli na MZe ohrožená, ale již
dávno je MZe registrována a je připravena
pro financování. Jediné, co je potřeba, aby
noví představitelé města nyní urychleně udě-
lali, je to, aby pro tento projekt získali dosta-
tečnou podporu Krajského úřadu Jihočeského
kraje, který jej musí v seznamu možných akcí
v Jihočeském kraji zařadit na takové místo,
které jeho podporu umožní. Na tuto skuteč-
nost byl pan starosta Mgr. V. Hokr dle vyjád-
ření firmy IGP a.s. včas upozorněn a je tedy
na něm, aby tento poslední krok co nejdříve
udělal.

A ještě jedno upřesnění k článku pana sta-
rosty. Dne 28.12.2006 se na veřejném jednání
zastupitelstva pan starosta skutečně dotazo-
val na průtah Údolím u Nových Hradů. Jeho
dotaz však nesměřoval na možnosti spolufi-
nancování splaškové kanalizace, nýbrž na
průběh jednání se zástupci SÚS JčK ve věci
spolufinancování projektových prací a
dešťové kanalizace. Na tento dotaz se panu
starostovi dostalo, myslím si, vyčerpávající
odpovědi.

Vážený pane starosto, závěrem mi dovol-
te, abych se Vám touto cestou omluvil za to,
že jsem si, z pověření předchozí rady města,
dovolil spolupracovat na přípravě a správném
podání žádosti o dotaci na spolufinancování
splaškové kanalizace v rámci připravované
rekonstrukce komunikace II/156 na průtahu
obcí Údolí u Nových Hradů, čímž jsem Vám
přidělal práci a starosti. Doufám, že mé jedná-
ní pochopíte a tuto snahu o získání finančních
prostředků pro Město Nové Hrady „po záslu-
ze potrestáte“.

Pavel Kříha

Články jak pro Rádio Jerevan, aneb všechno je jinak
V minulém čísle Novohradského zpravo-

daje jsem byl panem starostou Hokrem a
panem Koželuhem napaden a osočen z poško-
zování našeho města a ze snahy poškozovat
naše město i nadále. Proto považuji za nutné
na tato obvinění reagovat a vše uvést na pra-
vou míru.

Při ustavujícím jednání zastupitelstva měs-
ta Nových Hradů jsem panu Hokrovi předal
seznam schválených – zdůrazňuji schvále-
ných – dotací, které musely být do konce roku
2006 nebo k jinému rozhodnému datu zcela
nebo z části vyúčtovány a v případě prodlevy
hrozilo vracení poskytnutých dotací jednotli-
vým poskytovatelům. Tento seznam jsme se
zaměstnanci úřadu zpracovávali dlouhodobě
především za účelem udržení přehledu o ak-
cích a termínech a považovali jsme za samo-
zřejmé, že bude sloužit i novému vedení
radnice. Je tak krajně nespravedlivé a neprav-
divé tvrzení pana Hokra, že jsem předání
funkce starosty věnoval dvacet minut. Zastu-
pitelům „Občanů za ZDRAVÉ město“ jsme
na schůzce se zastupiteli zvolenými na kandi-
dátce Občanské demokratické strany cca 1,5
hodiny vysvětlovali fungování radnice, jed-
notlivé dotační tituly a vše, na co si je třeba dát

pozor. Následně jsme ve spolupráci s místosta-
rostou Ing. Pavlem Kříhou a pracovníky úřadu
zaktualizovali výše zmiňovaný seznam všech
rozpracovaných dotací, který byl novému ve-
dení města předán a až potom proběhlo předá-
ní klíčů, razítek a jednotlivých agend na
radnici a na to skutečně stačilo zhruba půl ho-
diny. Znovu opakuji, že seznam rozpracova-
ných dotací byl předán především proto, aby
mělo nové vedení přehled o všem, co je třeba
do konce roku pohlídat, bez ironie a bez jaké-
koli výhrůžky, jak o tom spekuluje pan
Koželuh. Musím říci, že mě jeho článek nijak
nepřekvapil, jako spoluautor volebního prog-
ramu „zdravotníků“ asi cítil potřebu se znovu
vyjádřit. A skutečně mě ničím nepřekvapil a
ničím mě ani nezklamal. Prostě článek jako
z pera Jiřinky Švorcové na adresu signatářů
Charty 77. I on zřejmě potřeboval poděkovat
svým chlebodárcům z Novohradské občanské
společnosti a z radnice za těch pár stříbrných
z projektů NOSky a z městského projektu No-
vohradsko vás vítá.

A nyní k tvrzení pana Hokra, že na sezna-
mu projektů, který mu byl předán, chybí pro-
jekt vybudování splaškové kanalizace

pokračování na str. 10
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Novohradský starosta Vladimír Hokr jmenoval tajemníka
městského úřadu v rozporu se zákonem

Již vícekrát v tomto volebním období jsme
občany upozorňovali na to, že nový starosta
Vladimír Hokr si s dodržováním zákonů, vy-
hlášek a dalších právních předpisů a nařízení
příliš hlavu neláme. Jeho nejnovější „kus“
v této řadě chyb a omylů ale předčil obavy i
těch největších skeptiků a podle mínění někte-
rých občanů může být i trestným činem
zneužití pravomoci veřejného činitele.

Starosta Vladimír Hokr dokázal v tak jasně
definovaném a zákonem podrobně upraveném
úkonu, jakým je jmenování tajemníka měst-
ského úřadu, nejméně čtyřikrát porušit zákon,
přičemž každé z těchto přestoupení samo o
sobě zakládá dostatečný důvod k neplatnosti
celé procedury jmenování tajemníka. Kromě
toho, protože současně došlo k poškození práv
a nároků neúspěšných uchazečů ve výběro-
vém řízení, mohou panu Hokrovi hrozit z je-
jich strany občanskoprávní žaloby.

Ponechme teď stranou odborné a pracovní
kvality pana Jaroslava Šulce, který vzešel jako
vítěz z výběrového řízení – to by vydalo na
zcela samostatné pojednání. Všimněme si
pouze způsobu a okolností, za jakých byl nový
tajemník vybrán a uveden do úřadu.

� 1) Jmenování výběrové komise

Prvním zcela zásadním porušením zákona
bylo už samotné jmenování výběrové komise.
Tento krok upravuje § 8, odst. 2 zákona č.
312/2002 Sb., kde je s odvoláním na § 7 jasně
stanoveno, že předsedu a ostatní členy výběro-
vé komise jmenuje a odvolává starosta. V zá-
pise z jednání rady města Nových Hradů ze
dne 22.11.2006 v bodě 1 je ovšem uvedeno, že
výběrovou komisi ustanovila rada. Předseda
komise přitom jmenován nebyl. Vzhledem ke
skutečnosti, že výběrová komise byla jmeno-
vána v rozporu se zákonem, nemůže být plat-

ný žádný z následných úkonů, který tato komi-
se učinila.
� 2) Složení výběrové komise

V citovaném zápise z jednání rady města je
uvedeno složení výběrové komise takto: Mgr.
Vladimír Hokr, Miroslav Šlenc, Ing. L'udovít
Kasan, Ing. Miroslava Strouhová, MUDr. Na-
taša Návarová a Luděk Prášil. Vzhledem
k tomu, že jmenování komise přísluší ze záko-
na starostovi, byla by jeho vlastní účast v této
komisi podmíněna jmenováním sama sebe. To
je sice věc, která u pana Hokra vzhledem
k jeho přebujelému sebevědomí nijak nepře-
kvapuje, podle mínění právníků ale také odpo-
ruje zákonu.
� 3) Souhlas ředitele krajského úřadu

Starosta podle § 103, odst. 3 zákona o ob-
cích jmenuje a odvolává tajemníka městského
úřadu se souhlasem ředitele krajského úřadu.
Zákon v témž odstavci výslovně uvádí, že bez
souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenová-
ní a odvolání tajemníka obecního úřadu ne-
platné. Z dikce zákona je zřejmé, že pokud
starosta tajemníka jmenuje se souhlasem ře-
ditele KÚ, musí být tento souhlas oficiálně vy-
sloven před jmenováním nebo nejpozději
v okamžiku jmenování tajemníka. Jak ovšem
vyplyne z dalšího rozboru, tento souhlas pan
starosta Hokr v okamžiku jmenování pana Ja-
roslava Šulce do funkce tajemníka Městského
úřadu v Nových Hradech neměl, a neměl ho
dokonce ještě ani ke dni uzávěrky Novohrad-
ského zpravodaje 19.2.2007, jak jsme si ověři-
li dotazem v kanceláři ředitele KÚ Č.
Budějovice. To je velmi závažné porušení zá-
kona, ať už bylo panem Hokrem způsobeno
vědomě s ohledem na jeho „nadstandardní“
vztahy s některými zájmovými skupinami a
snahou se jim zavděčit rozdělováním funkcí,
nebo „jen“ opomenutím jeho povinností.

� 4) Jmenování tajemníka
Také samotné uvedení nového tajemníka

do funkce bylo přinejmenším zmatečné. V
zápise z jednání rady města dne 20.12.2006 se
uvádí, že rada „souhlasila s jmenováním ta-
jemníka MěÚ pana Jaroslava Šulce“. Nic ta-
kového ale radě města podle zákona o obcích
nepřísluší. Na rozdíl od občanů – soukro-
mých osob, kteří mohou dělat cokoli, co není
zákonem zakázáno, mohou veřejné instituce
dělat pouze to, co je jim zákonem svěřeno.
Rada tedy v tomto bodě jednala v rozporu se
svými zákonnými pravomocemi a starosta
Hokr měl podle § 105 odst. 1 zákona o obcích
výkon takového usnesení rady pozastavit a
předložit k rozhodnutí nejbližšímu zasedání
zastupitelstva, což neučinil.

Tajemníka podle zákona jmenuje starosta.
O tom, zda již onoho 20. prosince byl tajem-
ník starostou jmenován, můžeme usuzovat
jen nepřímo ze záhadné formulace o souhlasu
rady se jmenováním. Že ale k vlastnímu jme-
nování (byť neplatnému) došlo nejpozději do
3.1.2007 je zřejmé z toho, že v zápise z jedná-
ní rady tohoto dne a všech následujících je
pan Jaroslav Šulc uveden jako tajemník MěÚ
Nové Hrady, přítomen s hlasem poradním.
Tato situace by ze zákona nemohla nastat, po-
kud by pan Šulc v tomto okamžiku ještě do
funkce tajemníka jmenován nebyl. Starosta
Hokr tedy vzhledem k předchozímu bodu jed-
noznačně vědomě porušil zákon.

Když jsme starostu Hokra prostřednictvím
Novohradského zpravodaje upozorňovali na
opomenutí a chyby, kterých se ve své funkci
dopouští, byla jeho odpovědí jen arogantní
vyhrůžka zákazu publikování příspěvků MS
ODS. Pan Hokr se prostě rozhodl hrát i jako
starosta svou předvolební roli neomylného a

v místní části Údolí u Nových Hradů a že jsem
ho na tuto skutečnost neupozornil, ani když se
mne na toto přímo zeptal. Vysvětlení je prosté.
V seznamu schválených a poskytnutých dota-
cí akce být uvedena nemohla a nemůže a to
proto, že zatím – a to platí i nyní – ještě nebyla
schválena a poskytnuta. Když se tak do mne
opíráte, pane starosto, mohl jste si ověřit, že
zpracováním žádosti a zajištěním všech ne-
zbytných podkladů byla na základě smlouvy
pověřena firma IGP Praha, se kterou jsme již
spolupracovali na zajištění dotace na komplet-
ní rekonstrukci ČOV a přípravu koordinoval
pan místostarosta Ing. Kříha. Pan místostaros-
ta dohlédl na zpracování projektové doku-
mentace, zastupoval město na jednání s SÚS
Jihočeského kraje a dalšími orgány státní
správy a dojednával s IGP Praha, do jakého
dotačního titulu má být žádost podána.
Zvažovány byly zejména dotační tituly minis-
terstva zemědělství. První umožňoval realizo-
vat kanalizaci v rámci protipovodňové
ochrany území, druhý pak jako splaškovou ka-

nalizaci za předpokladu, že bude řešit alespoň
200 ekvivalentních obyvatel. S firmou bylo
dohodnuto, že žádost bude podána do progra-
mu, kde je podmínkou i protizátopová a proti-
povodňová ochrana území. Podání žádosti do
programu splaškové kanalizace, kde je pod-
mínkou, aby kanalizace řešila minimálně 200
ekvivalentních obyvatel, pan místostarosta
s mým vědomím a souhlasem odmítl, protože
splnění této podmínky nebylo reálné zejména
s ohledem na počet stálých obyvatel žijících
v dotčeném území (cca 30), a pokud bychom
tvrdili opak, mohli bychom se dopustit podvo-
du. S firmou IGP Praha jsme se dohodli na po-
dání žádosti do prvního programu. Pokud se
následně na vás obrátila firma IGP nebo mi-
nisterstvo s žádostí o doplnění žádosti a pod-
kladů, jde o standardní postup a nevím, nač si
stěžujete a co mi vyčítáte. Zmiňujete se o tom,
že jste se mě osobně na celou záležitost kolem
dotace ptal a že jsem vám uspokojivým způso-
bem neodpověděl. Rád bych upřesnil, že jste
se mě ptal na to, co jsme dojednali ve smlouvě
o koordinaci postupu se Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje a k jakému poměru fi-
nancování dešťové (to zdůrazňuji) kanalizace

jsme se za město zavázali. Odpověděl jsem
vám, že jsme se zavázali maximálně k podílu
na úhradě zvýšení dimenze srážkové kanali-
zace, pokud to bude vyvoláno požadavky
města na odvedení srážkových vod z měst-
ských pozemků. Vše si můžete vy i občané
přečíst v ověřeném zápise ze 4. veřejného za-
sedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že
vámi uvedená tvrzení ve věci dotace na vybu-
dování kanalizace v Údolí byla vědomě či ne-
vědomě nepravdivá, žádám vás, abyste se za
vaše nepravdivá tvrzení omluvil. S ohledem
na výše uvedené je zjevné, že i vaše a páně
Koželuhovy konstrukce ve směru k vědomé-
mu poškozování města mou osobou jsou
vhodné leda tak pro Rádio Jerevan.

Jinak se domnívám, že by bylo vhodné ce-
lou záležitost v koordinaci se SÚS Jihočeské-
ho kraje ještě posoudit, případně zvážit její
odložení a pokusit se nalézt jiné, levnější řeše-
ní. Odkanalizování území s cca 30 stálými
obyvateli (přesto, nebo právě proto, že mezi
ně patří člen rady města) nákladem více než 6
miliónů korun připadá asi nejen mně neúměr-
ně drahé. Ing. František Štangl

pokračování na str. 11

Články jak pro Rádio Jerevan...
dokončení ze str. 9
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Počestné právo!!!

Toto kolo jsme udělali pro Novohradský
zpravodaj

Vesele a se zpěvem jsme se pustili do výroby
klobouků

Odměna šikovným koledníkům a maskám

Naše věrné masky vedeny indiánskou
náčelnicí

Zdraví rychlá rota,
která vždy chce být šik

DĚTSKÝ  MASOPUST
vševědoucího, který nejlépe rozumí tomu, jak
řídit město. To, co díky tomuto svému pře-
svědčení předvedl tentokrát, ovšem daleko
přesáhlo míru jakékoli myslitelné tolerance.
Nyní už jeho diletantství nelze přejít mávnu-
tím ruky – způsobuje totiž svým spoluobča-
nům reálné problémy a staví je do prostředí
právní nejistoty, kdy bude zpětně zpochybně-
na celá řada rozhodnutí a úkonů městského
úřadu i samosprávy.

Místní sdružení ODS Nové Hrady vzhle-
dem k závažnosti tohoto pochybení a vážným
škodám, které nastaly a nastanou v důsledku
nutnosti zpětné anulace všech souvisejících
právních úkonů, učiněných ode dne neplatné-
ho jmenování pana Jaroslava Šulce do funkce
tajemníka Městského úřadu v Nových Hra-
dech, vyzývá pana Vladimíra Hokra k vyvoze-
ní osobní odpovědnosti za vzniklou situaci,
uznání neschopnosti vykonávat řádně funkci
starosty a k neprodlené rezignaci na funkci
starosty města Nových Hradů.
Za Místní sdružení Občanské demokratické
strany Nové Hrady Ludvík Lošek, předseda

Novohradský starosta Vladimír Hokr...
dokončení ze str. 10

Dětská masopustní koleda Školní
družiny u klouzajícího sluníčka vyrazila

městem projíti a své umění ukázati
Dětský masopust se stal v Nových

Hradech již velmi očekávanou tradicí.
Letos jsme si ve školní družině vyrobili
růžičkové klobouky jsou sice menší než
má mladá koleda dospělých, ale vyrobeny
s láskou, proto jsou tak krásné.

Koleda, plno rozmanitých masek a
dobrá nálada plná zpěvu, tance a pochodu
šla napříč městem a určitě pobavila veřej-
nost, která nás doprovázela a z ohlasu se
velice líbila.

Děkujeme velmi všem, kteří nám po-
mohli dětský masopust zrealizovat a
podporují nás jak finančně tak i pomoc-
nou rukou při realizaci kostýmů, klobou-
ků a občerstvení. A díky Mladé kapele,
která nás doprovázela. Příští rok na shle-
dání už se těší koledníčci, masky s indi-
ánskou náčelnicí a Rychlá rota, která
vždy chce být šik!
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Březnové akce
v novohradském klášteře

• 5.3.2007 v 18.30 - Evoluce a stvoření:
přednáška Davida Pitharta z Ústavu
systémové biologie a ekologie, Třeboň,
na otázky týkající se stvoření světa a lid-
ského bytí.

• 13.3.2007 v 17.00 – Fatimský den na
Dobré Vodě: tradiční měsíční pouť na
Dobré Vodě začne v 17.00. Odjezd au-
tobusu z Nových Hradů v 16.20.

• 19.3.2007 v 10.00 – Jak se balí do ba-
vlnky: besedu Adély Chadimové z ma-
teřského centra Ledňáček na téma
balení dětí do látkových plen pořádá
klub maminek.

• 28.3.2007 od 14.00 do 16.30 – Veliko-
noční tvořivé dílny: v prostorách býva-
lé klášterní knihovny bude možno si
vytvořit velikonoční dekoraci.

• 31.3.2007 – Diecézní setkání mládeže
v Českých Budějovicích, bližší infor-

mace k dispozici v klášteře

Březen v klubu maminek �

Březne, březne, už to víš?
Zemi ze sna probudíš.
Zašeptáš jí, aby vstala, jarní šaty oblékala …

Ahoj kamarádi,
i my v klubu už společně čekáme na jarní

sluníčko i velikonoční vajíčko. A abychom je
uvítali jak se patří, zpíváme, malujeme i tan-
cujeme v jarní atmosféře. Zimu jsme už za-
hnali malým, ale veselým karnevalem
s vlastnoručně vyrobenými maskami. Teď si
s námi můžete přijít vyrobit velikonoční vý-
zdobu, malovat vajíčka, ptáčky, zajíčky i jiná
právě se rodící mláďátka. Dokonce i maminky
si mohou udělat radost tvořením domácí de-
korací. Tak ahoj každý čtvrtek mezi 9.30 a
11.30 v klášterní třídě v prvním patře.

Pavla Chrtová

Fatimský den a poutní tradice na Dobré Vodě
Římskokatolická farnost Dobrá Voda ve spolupráci s novohradským Klášterem Božího Mi-

losrdenství zve na pravidelnou pouť „Fatimský den“ na Dobrou Vodu, která se koná každý 13.
den v měsíci v 17.00 hodin. Díky projektu „Poutní tradice“ podpořeného programem Leader +
se podařilo nainstalovat do prvních šesti řad lavicové topení, které zpříjemňuje průběh boho-
služeb. Pro vytvoření dobrého zázemí pro poutníky putující na nejvýznamnější poutní místo
Novohradských hor bylo v rámci projektu „Poutní tradice“ dále pořízeno nové ozvučení a to i
venkovních prostor v ambitech, lavicové sety pro posezení poutníků a videoprojekční plátno pro
pořádání doprovodného programu. Těšíme se na setkání na Dobré Vodě během Fatimského dne
a dalších poutí organizovaných v průběhu roku.

Klášter Cup
Na poslední únorovou neděli pozval novo-

hradský klášter okolní farnosti na druhý roč-

ník „Klášter Cup“ v halové kopané. Turnaje se

zúčastnilo celkem 6 družstev – Nové Hrady,

Dobrá Voda, Benešov, Trhové Sviny, Borova-

ny a Suchdol. Poctivý celoroční trénink míst-

ních hráčů se projevil i na složení finále, které

se na vzdory mocnému povzbuzování fanouš-

ků hostujících družstev stalo doménou domá-

cích – Nových Hradů a Dobré Vody. V napína-

vém boji o putovní pohár se fotbalové štěstí

nakonec v nastavovaném čase přiklonilo k hrá-

čům Dobré Vody a po jednom roce putuje po-

hár od loňských vítězů z Borovan do vitríny

v novohradském klášteře. Pěkné odpoledne

pak bylo zakončeno při moravské klobásce

v klášterní jídelně a každé mužstvo si domů

odvezlo drobnou cenu. Tímto děkujeme všem

hráčům a fanouškům za hojnou účast a také

správě sportovní haly za umožnění turnaje.
Klášter Božího Milosrdenství �
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Jarní prázdniny
v novohradském

klášteře
� Během jarních prázdnin uspořádal no-

vohradský Klášter Božího Milosrdenství dvě
dětská odpoledne – čtvrteční bylo zaměřeno
na tvořivou činnost v keramické dílně Kána a
páteční pak na hry a soutěže v klášterní jídelně
(školáci) a třídě (předškoláci). Nabídky na
obohacení prázdninového vyžití využilo ně-
kolik desítek dětí i s rodiči.

Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech srdečně zve

na přednášku Davida Pitharta
(Ústav systémové biologie a ekologie,Třeboň)

na téma

Evoluce a stvoření
Vědecké a náboženské chápání světa.

Je moderní evoluční teorie slučitelná s vírou v Boha?

Vyvrací darwinismus náboženství, nebo

přináší hlubší chápání přírody a původu člověka?

Teorie „Inteligentního designu“ a kreacionismus.

Stvoření jako dar prostoru a svobody.

Pondělí 5.3.2007 v 18.30
v klášterním refektáři

v Nových Hradech

Vstupné dobrovolné.

Borovanský bazén konečně i pro nejmenší
V borovanském bazénu se od 14. dubna zahajuje kurz plavání pro děti od 6 měsíců do 6

let. Mateřské centrum Borovánek oslovilo Baby club Plaváček, který plave ve 12 městech

v republice a má již třináctiletou tradici, aby otevřel kurz „plavání“ nejmenších i v Borova-

nech. Plaváček „plave“ především o víkendech, a tak se kurzu mohou zúčastňovat i taťkové

nebo celé rodiny se staršími sourozenci. V Borovanech se bude plavat v sobotu po ránu (ko-

lem deváté hodiny), kdy je voda nejčistší. Předběžná cena je stanovena na 170,- Kč za lekci.

V případě zájmu či dalších otázek se obracejte na instruktorku plavání Terezu Loučkovou

(mobil: 608111185). Jana Oesterreicher Malíková, MC Borovánek

MC Borovánek
Baby club Plaváček

Podzámčí – Borovany
& plavání kojenců a

batolat
mob. 775 324 993,

www.plavacek-deti.cz

Od 14. dubna začínáme

„plavat“

v borovanském bazénu,

každou sobotu dopoledne.

Plavání je určené pro děti

od 6 měsíců do 6 let

za doprovodu mámy i táty

Informace a přihlášky

na tel.: 608 111 185,

BC PLAVÁČEK „plave“ už 13. rok
v mnoha městech naší republiky. Naše
zkušenosti jsou proto velmi bohaté a stále
více cítíme, že je důležité nejenom za-
ujmout maminky na mateřské dovolené a
nabídnout jim příjemnou a zdravou aktivi-
tu pro ně a jejich děťátko, ale pokoušíme se
celým rodinám nabízet návody, ukazovat
cesty, kudy lze se svým dítětem jít, jak ho
vnímat, jak o něj zdravě pečovat, jak si
společně hrát, jak je důležité „být spolu“ a
jak je důležité občas zapomenout na to, co
všechno „musíme“...
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Sbor dobrovolných hasičů
Nové Hrady

Vás zve na tradiční

JOSEFOVSKOU
ZÁBAVU
která se koná

v sobotu 17. března 2007
v sále hotelu Máj

K tanci a poslechu Vám zahraje
Chmelařinka z Kamenice nad Lipou

Půlnoční překvapení

Začátek ve 20.00 hodin, vstupné 60 Kč

Přijďte na tradiční přátelské setkání
při příležitosti

M D Ž
Do hotelu Máj

v sobotu 10. března 2007
od 14 hodin.

Hudbu, občerstvení a srdečné pozvání k hojné
účasti občanů města i osad

připravili zástupci společenských organizací:
Svaz ochránců přírody, KSČM, Seniorklub,

TJ a Klub českého pohraničí

ZÁMECKÝ PLES
Dovolte mi informovat vás o nedávné novo-

hradské akci, která se uskutečnila v minulých
dnech. Byla to akce krásná, elegantní, jedineč-
ná, ale hlavně zámecká. Víte už, o čem mlu-
vím? Ano, o zámeckém plese, který byl
pořádán pod záštitou Novohradské univerzitní
koleje za podpory Akademického a univerzit-
ního centra. Historické sály tvoří netradiční at-
mosféru plnou tajemství, spojující se s touhou
po poznání dějin, po přiblížení se historii a ne-
jednomu tajemství.

Podobnou náladu umocňovala i orchestrální kapela Zámecké trio, vystoupení historických
tanečnic a šermířů. Také, ale nejen díky tomu, panovala nálada jako vždy příjemná a přátelská a
hlavně taneční. V rytmu walzu, quickstepu, jivu i „volného tanečního stylu“ jsme propluli již
čtvrtým ročníkem.

Musím spokojeně prohlásit, že se ples čím dál více přibližuje povaze zámeckého prostředí a
získává si stále větší prestiž nejen v České republice, ale i v sousedním Rakousku. O co více
hostí jsme ale přivítali z okolních regionů, tím menší byla účast občanů Nových Hradů, což je
velká škoda a proto si dovoluji ujistit vás, že příští rok jste všichni očekáváni a vítáni! Právě pro
očekávanou návštěvu mimonovohradských hostí, nám byla klášterem v Nových Hradech zapůj-
čena výstava tématicky směrovaná k historii Nových Hradů a hraběcímu rodu Buquoy.

Ples nebyl vysloveně charitativního rázu, přesto však jeho hlavním posláním bylo vygenero-
vat určitou část peněz na dobročinné účely. Záměr se podařil a výtěžek z prodeje tombolových
lístků, který činil osm tisíc korun, byl rovnou měrou rozdělen mezi charitativní pomoc potřebným
a psí útulek v Malém Jeníkově u Jindřichova Hradce. V tomto duchu bychom rádi pokračovali i
v příštích ročnících. Tento záměr podpořili také všichni sponzoři, kterým bych ještě jednou ráda
poděkovala. Kromě vyjádření díků městu Nové Hrady nehodlám konkrétně jmenovat žádné ze
sponzorů, protože jsem všem vděčná stejnou měrou a vím, že každý přispěl v rámci svých maxi-
málních možností…

Příští Zámecký ples se uskuteční opět první únorovou sobotu roku 2008 a v plánu máme po-
kusit se o netradiční a jedinečný doprovodný program a především celý ples opět orientovat
charitativním směrem.

Přijmete tedy, za těchto podmínek, mé pozvání pro příští rok…?
Marcela Pokorná

Okénko do knihovny
• Borovička V. P.: Mafie. Neviditelná vláda

USA, mafie. Svět zločinu, úpadek morálky,
finanční machinace, obchod s narkotiky,
spolupráce zločinců s Ústřední zpravodaj-
skou službou. Čtenář bude svědkem hledá-
ní odpovědi na otázku, jak a proč se mafie
stala během jediného století neodmyslitel-
nou součástí života a politiky Spojených
států amerických.

• Antl Miroslav: Gaunery nemám rád.
Životní příběh doktora Antla vypráví o zlo-
činu. O vrazích kteří se dostali za mříže, i o
těch, na které je u nás zatím spravedlnost
krátká. Je to literatura faktu, ale čte se jako
román žánru krimi.

• Fischl Viktor: Hovory s Janem Masary-
kem. Český spisovatel žijící v Izraeli je krá-
lovehradeckým rodákem,vystudoval v Praze
práva a sociologii. V roce 1939 emigroval
do Velké Británie, kde se přihlásil ke spolu-
práci v zahraničním odboji a pracoval přes
osm let v ministerstvu zahraničních věcí čs.
exilové vlády.
Úzce spolupracoval s Janem Masarykem,
jehož osobité názory na život a politické
dění si zapisoval.

• Filínek Jan: Odlesky dějin českosloven-
ského exilu. Tato kniha je o Čechoslová-
cích, ale ve skutečnosti skoro výhradně jen
o Češích, kteří opustili republiku v prvé
vlně útěků před komunismem, v roce 1948.

• Baloghp Mary: Trochu jinak. Další z pou-
tavých romantických vyprávění o osudech a
láskách šesti sourozenců šlechtického rodu
Bedwynů sleduje životní příběh důstojníka
Aidana, jenž zde zvláštním způsobem na-
chází svou životní lásku a partnerku.

J. Janošková, knihovnice



� Spláchnutej
Příběh Spláchnutýho se odehrává v ulicích

britské metropole a překvapivě také pod nimi.
Jeho hrdinou je rozmazlený myšák z lepší
společnosti Roddy St. James, který si užívá
status domácího mazlíčka. Když se v luxusní
rezidenci jeho páníčků objeví kanálová krysa
jménem Sid a dostane chuť na jeho místo, při-
praví Roddy ďábelský plán na vetřelcovo vy-
hoštění, jehož hlavní částí je spláchnutí Sida
záchodovou mísou zpátky do kanálu. Jenže
kdo jinému jámu kopá… V podzemí Roddy
ke svému překvapení objeví obrovské město,
v němž se seznámí s Ritou, mimořádně chyt-
rou myší, která se vyzná ve zdejší tlačenici.
Protože se chce Roddy především bezpečně
dostat zpátky domů, bez její pomoci se ne-
obejde - zvlášť když se nechtěně připlete do
cesty zdejšímu krutovládci von Ropušákovi,
jenž k smrti nenávidí všechny hlodavce. Ten
má navíc armádu všehoschopných poskoků,
ochotných Roddyho s Ritou pronásledovat na
souši, ve vzduchu, ve vodě i pod ní. V londýn-
ských kanálech bude proto pořádně horko,
mnohem víc, než by si oba naši hrdinové přáli.

� Pravidla lži
Dvanáct lidí, kteří se nechali dobrovolně

zavřít na statku na Šumavě. Dobrovolně se
zřekli svobody. Manuálně pracují (živí sami
sebe) a navzájem si pomáhají překročit svou
minulost. Na jeden rok. Vztahy jsou rovno-
právné; nikdo nemůže mít hlavní slovo. Zaká-
zány jsou erotické vztahy. Ale vydržte to,
když muži a ženy jsou po hromadě a témat
k hovoru je tak málo! Za porušení pravidel ko-
munity ale hrozí vyloučení. Pracují nervy a
pudy. Jolana je slabá holka a Milan zase silný
chlap... Porušovat pravidla tam, kde se tolik
hraje na pravdu znamená rozvrátit všechno a
ohrozit všechny. Brzy mezi ně přijde někdo
nový. A někdo další si pak vzpomene, že jed-
na smrt tam venku, byla vražda. Náhody ne-
jsou. Zabil někdo z nich. Co mělo být dávno
mrtvé, se vrátilo. Nálož pod barákem začala
odpočítávat. Jde o to, jak rychle se ze zmatku
vynoří konkrétní jméno… a jestli to jméno je
opravdu jméno vraha.

� Apocalypto
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o

starobylé říši Mayů a jejím zániku. Původ této
kultury, její moudrý život a náhlá destrukce, je
dosud opředena mnohými tajemstvími. Jde o
vůbec první filmové zpracování této neobjas-
něné záhady. Mayové byli na svou dobu ne-
obyčejně inteligentní. Kromě zemědělství,
pro které vytvořili zavlažovací systém, se za-
bývali keramikou, kamenictvím nebo archi-
tekturou. Pro rozvoj vědění postavili školy,
kde je měli vyučovat jejich bohové. Zde si
osvojili velmi dobré znalosti matematiky, fy-
ziky, chemie a astronomie. Přesně dokázali
měřit pohyby planet, díky čemuž vytvořili do-
konale přesný kalendář. Také písmo měli
skvěle vyvinuté... Apocalypto představuje
jednu z teorií o Mayské civilizaci, vyobraze-
nou prostřednictvím příběhu muže z rozsáhlé

říše... Uznávaný, přesto nebo právě proto
aférami obklopený, světoznámý režisér, sce-
nárista, herec a producent v jedné osobě Mel
Gibson při natáčení Apocalypta opět riskoval.
Pro zvýšení autenticity se po celý film mluví
neznámou řečí, původním mayským jazykem
Yucatec, podobně jako v Umučení Krista.
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - BŘEZEN 2007

sobota 3.3. 20.00 hod.

• DOKONALÝ TRIK (128 min.)
Díváte se pozorně?
Film zkouší lidskou víru a hledá hranice mezi
možným a nemožným ...
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 7.3. 20.00 hod.

• GRANDHOTEL (96 min.)
Lidi jsou jako mraky, nikdy neví, kdy se srazí
a zase roztrhnou, taky je něco žene...
Metaforický příběh zasazený do slavného ho-
telu, tyčícího se nad Libercem..
Přístupné od 12 let. Vstupné 55 Kč

sobota 8.11. 20.00 hod.

• WORLD TRADE CENTER (125 min.)
Celý svět si tehdy prožil peklo. Dva muži
prožili něco navíc
Skutečný příběh dvou záchranářů, kteří vytáh-
li jako poslední dvě živé bytosti ze zřícených
věží.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 14.3. 20.00 hod.

• ĎÁBEL NOSÍ PRADU (109 min.)
Džob pro který by miliony žen zabíjely.
Meryl Streepová v hlavní roli americké kome-
die.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 17.3. 20.00 hod.

• OBSLUHOVAL  JSEM
ANGLICKÉHO  KRÁLE (120 min.)

O muži, jenž toužil naplnit za každých okol-
ností svůj život bohatstvím a krásou, a jehož

štěstí bylo vždycky v tom, že ho potkalo něja-
ké neštěstí.
Přístupné od 12 let. Vstupné 60 Kč

středa 21.3. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• SPLÁCHNUTEJ (84 min.)
Někdo skončí tam dole.
Rodinný animovaný film.
Přístupné, český dabing. Vstupné 40 Kč

středa 21.3. 20.00 hod.

• PRAVIDLA LŽI (115 min.)
Nevěřte jim všechno, co říkají!
Český film Roberta Sedláčka
Přístupné od 15 let. Vstupné 55 Kč

sobota 24.3. 20.00 hod.

• KRVAVÝ DIAMANT (120 min.)
Bude Vás to stát všechno...
Konec 20. století v Siera Leone. Drama USA.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 28.3. 20.00 hod.

• APOCALYPTO (139 min.)
Byl jejich osud předurčen?
Velkolepý projekt Mela Gibsona vypráví o
starobylé říši Mayů a jejím zániku.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 31.3. 20.00 hod.

• POTOMCI LIDÍ (114 min.)
Poslední živý ať zhasne světlo.
Sci-fi Velké Británie a USA.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55Kč

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou děkujeme všem přáte-

lům, kolegům a známým, kteří se přišli
dne 24.1.2007 naposledy rozloučit
s tragicky zesnulým p. Antonínem Do-
manským do smuteční síně v Nových
Hradech. Poděkování patří také všem,
kteří po smutečním obřadu neváhali i
přes nepřízeň počasí doprovodit Toníka
na jeho poslední cestě do krematoria
v Českých Budějovicích.

Za pozůstalé Růžena Domanská
a Rostislav Domanský s rodinou

Připravujeme
• Duben

Artur a Minivojové, Babel
• Květen

Příběh zrození, Happy feet
• Červen

Šarlotina pavučinka, Bestiář
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Krajský přebor seniorů a I. kolo Krajské ligy v karate
Devět medailí přivezli naši závodníci z Českých Budějovic.

První soutěž v letošním roce: I kolo Kraj-
ské ligy spojené s Krajským přeborem seniorů
v karate se konala 17.2.2007 v Českých Budě-
jovicích. K zápolení o body k postupu na Mis-
trovství ČR se sjelo 136 soutěžících ze 13
oddílů a škol z Jihočeského kraje.

Pořadatelé z TJ karate Č. Budějovice si dali
s přípravou soutěže velmi záležet a jistě všich-
ni účastníci závodu ocenili prostornou a kva-
litní sportovní halu vysokých škol Slávie.

V dopoledních hodinách již tradičně patři-
lo disciplíně kata a postupně od mladších žáků
až po seniory se soutěžilo v nejlépe odcvičené
sestavě.

Naše barvy hájil tým dvanácti závodníků.
V silně obsazené kategorii mladších žaček Ca-
roline Podhorová sice prohrála se závodnicí
z Bushido Strakonice, ale tato favoritka sou-
těže ji posunula do repasáže (každý, kdo pro-
hraje s finalisty, jde do repasáže o 3. místo).
V repasáži již naše bojovnice nenechala nic
náhodě a porazila Malíkovou ze Strakonic 3:0
a obsadila tak 3. místo.

Mladší žáci: Tomáš Hermann a Štěpán
Simbrod porazili své první soupeře, ale ve
druhém kole byli zastaveni dalšími protivní-
ky. Podobná situace nastala u starších žáků,
kde porazil Ladislav Bárta i Ondra Podhora
svého soupeře, ale ve druhém kole toto štěstí
již neměli . U starších žaček se nepodařilo Ni-
kole Hajné překonat svoji soupeřku v prvním
kole. V kategorii mladších dorostenců není
dovoleno startovat Tondovi Bátrovi, nesmysl-
ným rozhodnutím rozhodčího z administrativ-
ních důvodu.Tento případ se bude projednávat
po podání stížnosti na rozhodčího na valné
hromadě JčSKe. V kategorii žen zvítězila
Magda Pelechová a zajistila si tak postup na
MČR 24.3.2007 v Brně. V soutěži kata tým
muži ve složení: Tomáš Balík, Jan Baláš a Da-
vid Švenda obsadil 3. místo.

Odpoledne se na tatami utkali v soubojích
sportovního zápasu kumite bojovníci v jed-
notlivých věkových a váhových kategoriích a
bylo na co koukat. Souboje o posty nejvyšší
byly velmi technické a soutěžící předvedli
skvělé výkony. V kategorii mladší žáci +40 kg
vybojoval Tomáš Hermann 2. místo. Láďa
Bárta bojoval velmi dobře, ale bohužel to sta-
čilo „jen“ na 4. místo. Magda Pelechová v ka-
tegorii žen -60 kg a Jan Baláš v kategorii muži
-70 kg obsadili 1. místa. V kategorii -75 kg vy-
bojoval ve velmi tvrdých zápasech 1. místo
Tomáš Balík a protože se mu bojovalo dobře,
přidal další tentokrát 3. místo v kategorii bez
rozdílu hmotnosti, všichni tři závodníci se no-
minovali na MČR. Náš zástupce v kategorii
mužů -75 kg Václav Křivan vybojoval 3. mís-
to. Premiéru na soutěži měl David Švenda a v
nejtěžší kategorii muži +80 kg dokázal získat
3. místo.

Děkuji závodníkům, trenérům a všem rodi-
čům, kteří nám pomáhají s přípravou a dopra-
vou na závody. Přeji hodně sil a sportovního
štěstí do dalších sportovních akcí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Magda Pelechová cvičí kata Empi
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

V TRHOVÝCH SVINECH

32. KONCERTNÍ SEZÓNA 2006-2007
235. hudební večer

Barokní večer
Julie Braná
barokní flétny

Edita Keglerová
cembalo

KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY
STŘEDA 21. BŘEZNA 2007

V 19,00 HODIN
Vstupné:

dospělí 100 Kč, studenti a důchodci 50 Kč,
děti ZDARMA

Odjezd autobusů:
Ledenice 18,15 - Borovany 18,30 - Kaplice 18,00 hod.

Akciová společnost REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

SERVÍRKA / ČÍŠNÍK
KUCHAŘ / KUCHAŘKA

POMOCNÝ KUCHAŘ / KUCHAŘKA
POKOJSKÁ

MASÉR / MASÉRKA
ÚČETNÍ

Nabízíme:
� práci v příjemném prostředí a kolektivu
� odpovídající finanční ohodnocení
� možnost profesního růstu a zvyšování kvalifikace
� zaměstnanecké výhody jako např. závodní stravování, zvýhod-

něné ceny vybraných služeb pro rodinné příslušníky apod.

Požadujeme:
� vysoké pracovní nasazení a profesionální přístup
� příjemné vystupování a morální bezúhonnost
� časovou flexibilitu
� u profesí servírka/číšník a masér/masérka dobrou znalost

alespoň jednoho světového jazyka (nejlépe němčiny), znalost
dalšího světového jazyka výhodou

� u profesí kuchař/kuchařka, pokojská a účetní znalost světové-
ho jazyka výhodou

Pro bližší informace volejte:
Veronika Círová, tel: 724 130 399
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Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

� Prodej a montáž:
koberce, PVC, plovoucí podlahy,
plastová a střešní okna, žaluzie a rolety,
interiérové a vchodové dveře, kliky.

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

kontakt: tel.386 322 588
tel./fax:386 321 443, mobil: 777 826 701

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY

MONTÁŽ TOPENÍ, PLYN, VODA

Milan CVACH
K Leváčku 1034, Trhové Sviny

tel.: 386 322 304
mobil.: 728 678 397

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
se sídlem v Nových Hradech, ulice Údolská 154,

373 33  Nové Hrady
�����

nabízí tyto pracovní pozice
Technolog Nástrojař
Seřizovač NC stroje Strojní zámečník

Kontakt:
p. Procházka,
tel.: 606 609 704, e-mail:oprochazka@mjs.cz
pí Červáková,
tel.: 389 016 234, e-mail:jcervakova@bedex.cz


